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TÜRK HAVA SAHASINDAN 
15 SANİYEDE BİR UÇAK GEÇTİ 

İSKURT, DHMİ 2019 YILI KOORDİNASYON TOPLANTISINDA
“TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ SİBER GÜVENLİK ALTYAPISI ŞART”

SELİM DURSUN, “LOJİSTİK MASTER PLANI HAZIR” S:15

S: 03

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ KULE KESON TEMELLERİ, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI 
BAKANI MEHMET CAHİT TURHAN’IN DA KATILDIĞI TÖRENDE YÜZDÜRÜLDÜ. KULE KESONLARININ OTURACAĞI KONUMLARDA 

ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ İÇİN 203 ADEDİ KUZEY KULEDE, 165 ADEDİ GÜNEY KULEDE OLMAK ÜZERE, 
2,5 M ÇAPINDA, TOPLAM 368 ADET ÇELİK KAZIK ÇAKILDI.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NDE 
KESONLAR DENİZLE BULUŞTU
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TURHAN’DAN TÜVASAŞ’A ZİYARET 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 
gerçekleştirilen BMC Sakarya Karasu 
Üretim ve Teknoloji Üssü Temel Atma 
Töreni’ne katıldı. Turhan Sakarya’daki 
programın ardından Karayolları Genel 
Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte 
TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti. 
TÜVASAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan 
Kocaarslan tarafından karşılanan Turhan, 
TÜVASAŞ fabrika sahasını gezerek, yeni 
kurulacak Milli Elektrikli Tren Fabrikasında 
da teknik incelemelerde bulundu.

giderek yaygınlaşmasının, bu mecralar 
üzerinden gelebilecek olumsuzlukları ve 
riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat 
çekti. Turhan, güvenli internet hizmetiyle 
çocukların internetin zararlı içeriklerinden 

korunacağını ifade ederek, çocukların 
bilgisayarda veya cep telefonu gibi 
teknolojik cihazlarda geçirdikleri 
süreye mutlaka sınır getirilmesi 
gerektiğine işaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, yaptığı açıklamada, 

dijital oyunlar yoluyla internet üzerinden 
gelebilecek risklere dikkat çekerek, dijital 
oyunları çocuklarla oynamanın, mevcut 
risklerden haberdar olmak ve zamanında 
önlem almak açısından son derece önemli 
olduğunu belirtti. Ailelerin, internet 
üzerinden gelebilecek risklerin farkında 
olması gerektiğini vurgulayan Turhan, 
internet kullanım yaşının her geçen gün 
düşmesinin, mobil telefon kullanımının 
ve sosyal paylaşım platformlarının 

BAKAN TURHAN’DAN DİJİTAL OYUN UYARISI
TURHAN, ÇOCUKLARIN İNTERNETİ 
BİLİNÇLİ VE GÜVENLİ ŞEKİLDE 
KULLANMASI İÇİN EBEVEYNLERE 
ÖNERİLERDE BULUNARAK, DİJİTAL 
OYUNLAR KONUSUNDA AİLELERİ UYARDI.
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TÜRK HAVA SAHASINDAN 
15 SANİYEDE BİR UÇAK GEÇTİ
BAKAN TURHAN, TÜRK HAVA SAHASINDA GEÇEN YIL 
2 MİLYON 17 BİN 763 UÇUŞ GERÇEKLEŞTİĞİNİ BELİRTEREK, “TÜRKİYE 
SEMALARINDA HER 15 SANİYEDE BİR UÇAK GEÇTİ.” DEDİ. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, sivil havacılık altyapısına 

gerçekleştirilen yatırımlar ve uygulamaya 
konulan kararlarla Türkiye’nin bu alanda 
dünyanın en hızlı gelişen ülkeleri arasına 
girdiğini söyledi. Son yıllarda uçakla seyahat 
eden yolcu sayısında önemli artış görüldüğünü 
belirten Turhan, “Son 10 yılda hava yoluyla 
taşınan yolcu sayısı her yıl ortalama %10,5 
büyüyerek 62 milyondan 210 milyona 
yükseldi.” dedi. Bakan Turhan, 2002’de yurt 
içinde iki merkezden 26 noktaya sadece Türk 
Hava Yollarının (THY) tarifeli sefer düzenlediği 
Türkiye’de, bugün iç hatlarda 6 havayolu 
şirketinin, 7 merkezden toplam 56 noktaya 
sefer yapıldığını vurguladı. Turhan, 2003’te 
yurtdışında sadece 60 uçuş noktasına sefer 
düzenlenirken bu sayının 119 ülkede toplam 
296 noktaya ulaştığını dile getirdi. 

UÇUŞ SAYISI 2 MİLYONU GEÇTİ 
Turhan, Türk hava sahasında geçen yıl 
gerçekleşen transit üst geçişler dâhil uçuş 
sayısının, bir önceki yıla göre %5,4 artış 
göstererek, 1 milyon 914 binden 2 milyon 17 
bin 763’e yükseldiğini ifade etti. Bakan Turhan, 
söz konusu dönemde, Türkiye semalarından 
her 15 saniyede bir uçak geçtiğini aktardı. 
Geçen yılın sonu itibarıyla havalimanlarına iniş 
ve kalkış gerçekleştiren uçakların %88’inin 
ticari uçuş yaptığını belirten Turhan, ticari 
uçuş sayısının geçen yıl 2017’ye göre %6,7 
artarak, 1 milyon 272 bin 341’den 1 milyon 
357 bin 743’e çıktığını söyledi.

İç hat uçak trafiğinin geçen yıl 2017’ye 
göre %1,8 azalarak 893 bin 223’e 
gerilediğine işaret eden Turhan, dış hat 
uçak trafiğinin ise %9,9 artış göstererek 

649 bin 553 olarak kayıtlara geçtiğini 
bildirdi. Bakan Turhan, Türk hava 
sahasından transit üst geçiş sayısının 
ise %14,9 arttığını vurgulayarak, “Geçen 

yıl Türk hava sahasında 474 bin 987’si 
transit üst geçiş olmak üzere, toplam 2 
milyon 17 bin 763 uçuş gerçekleşti.” diye 
konuştu.

TRANSİT ÜST GEÇİŞ YÜZDE 14,9 ARTTI
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, Antalya’da düzenlenen 

Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesine katıldı. 
Zirvede konuşan Bakan Turhan, THY’nin her 
geçen gün gücüne güç katarak büyüyüp, 
küresel bir havayolu şirketi özelliğini 
perçinlediğine işaret ederek, “THY, 332 
uçaklık filosu ile 51 yurtiçi, 258 uluslararası 
olmak üzere dünyanın 124 ülkesindeki 
309 noktaya uçuyor. Gerçekleştirdiği 
uluslararası uçuşlar sayesinde de ülke 
insanımıza ve ekonomimize büyük destek 
de sağlıyor.” dedi. THY’nin bu başarının 
artarak devam edeceğine inandığını 
söyleyen Turhan, THY’nin son 16 yılda 
gösterdiği başarılar da Türk Sivil Havacılık 
sektöründe serbestleşme sonrasında 
yaşanan olumlu gelişmelerin de önemli 
etkisi olduğunun altını çizdi.  

“316 NOKTAYA UÇUYORUZ”
Bakan Turhan, 2003 yılında başlatılan 
Bölgesel Havacılık Politikası ile Türk 
sivil havacılığının çok hızlı bir büyüme 
sürecine girdiğini belirterek, bu süreci 
büyük altyapı ve üstyapı yatırımları ile 

de desteklediklerini anımsattı. Kamu 
kaynakları ile kamu özel işbirliğiyle 
gerçekleştirilen havacılık yatırımlarının 
56,2 milyar lirayı geçtiğini kaydeden 
Turhan, “26 olan aktif havalimanı sayısını 
tam tamına 56’ya çıkardık. 2002 yılında 2 
merkezden 26 noktaya gerçekleştirilen iç 
hat seferleri, bugün 7 merkezden toplam 
56 noktaya gerçekleştirilmeye başlandı. 
Türkiye Hava Sahasında; 2003 yılında 44 
bin 500 kilometre uçuş yolu bulunurken, 
uçuş yolu uzunluğumuz 71 bin kilometreyi 
geçti. 2003 yılında 2 havayolu işletmesiyle 
yurtdışında 50 ülkeye ulaşım sağlanırken 
artık 170 ülkeye ve 316 değişik noktaya 
uçuş gerçekleştirerek sivil havacılıkta söz 
sahibi olan bir ülkeye dönüştük. Ama bizim 
hedefimiz tüm dünyayı sarmak. İstiyoruz ki 
uçmadığımız ülke kalmasın.” diye konuştu. 

“HAVADA DÜNYAYI SARACAĞIZ”

BAKAN TURHAN, SİVİL HAVACILIKTA HEDEFLERİNİN TÜM DÜNYAYI SARMAK OLDUĞUNU AÇIKLADI. 

TURHAN: TÜRKİYE AKTARMA MERKEZİ OLACAK
Bakan Turhan, 16 yıllık süreçte 

havayolu koltuk kapasitesini de 25 bin 
144’den neredeyse 4 kat artarak 98 bine 
çıktığının altını çizerek, “Bunun sonucunda 
da, 2003 yılında toplam 34 milyon olan 
yolcu sayımız da bugün 210 milyona çıktı. 
Havayolu yolcu sayısı bazında Avrupa 

sıralamasında Türkiye 7’nci sıradan 
4’üncü sırıya çıktı.” dedi. Türk sivil 
havacılığının dünya sıralamasında da 18. 
sıradan 10. sıraya yükseldiğini belirten 
Turhan, taşınan yük miktarının ise 964 
bin tondan 3 milyon 821 bin tona kadar 
yükseldiğini vurguladı. 

T.C. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı

UA
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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI TURHAN, BUGÜNE KADAR HAVACILIK 
SEKTÖRÜNE YAPILAN YATIRIMIN 56 MİLYAR LİRAYI AŞTIĞINI SÖYLEDİ.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, THY’nin İstanbul 

Havalimanı’ndaki beş operasyonel 
tesisinin açılışına katıldı. Açılışta yaptığı 
konuşmada Turhan, Türkiye’nin en önemli 
kurumlarından olan THY’nin, İstanbul 
Havalimanı’nda hizmetlerini yürüteceği 
tesisleri açmaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Türk sivil havacılığının son 
16 yıllık dönemde yaptıkları uygulama, 
düzenleme ve icraatlarla küresel ölçekte 
bir güç haline geldiğini anlatan Turhan, 
“THY artık tüm dünyayı kanatları altına 
alma uçuşuna, İstanbul Havalimanı 
merkezli devam edecek. Eminim başta 52 
bin THY çalışanı olmak üzere, milletimizin 
her bir ferdi bununla gurur duymaktadır.” 

56 MİLYAR LİRA YATIRIM
ifadelerini kullandı.

SEKTÖRÜN CİROSU 11 KAT ARTTI
Turhan, bugüne kadar yaptıkları havacılık 
yatırımının 56 milyar lirayı aştığını 
vurgulayarak, havacılık alanında, dünya 
ortalamasının 3 katına yakın büyüme 
kaydettiklerini belirtti. Bakan Turhan, 34 
milyon olan yolcu sayısının 210 milyonu 
aştığını, hedeflerinin 450 milyon yolcuya 
ulaşmak olduğunu bildirdi. Turhan, yolcu 
sayısında Avrupa’da 4’üncü, dünyada 
10’uncu sıraya yükseldiklerini kaydederek, 
“Taşınan yük miktarı 4 milyon tona 
yaklaştı. Sektörde istihdam edilen kişi 
sayısı 205 bini buldu. Sektörün cirosu 11 
kat artırarak 110 milyar liraya çıktı.” dedi.

İSTANBUL AKTARMA 
VE TRANSFER 

MERKEZİ OLACAK
Turhan, İstanbul Havalimanı’nın 

idealin, hayalin, büyük düşünmenin 
hayat bulmuş şekli olduğunu 
belirterek, “Taşınma işlemleri 
devam ediyor. Mart ayı itibarıyla 
inşallah tamamlanmış olacak.” dedi. 
Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı 
sayesinde şehrin doğu ile batı, kuzey 
ile güney ülkeleri arasında aktarma 
ve transfer merkezi olacağını söyledi. 
Turhan, Türkiye’nin havacılıkta geldiği 
yerin adeta bir destan olduğunu 
belirterek, “İnşallah bu tesislerde 
yürütülecek başarılı hizmetlerle THY, 
tez zamanda dünyada bilinirlikte 
ikinci sıradan ilk basamağa çıkacaktır. 
30 milyar doları aşan ekonomik 
değer büyüklüğüne ulaşacaktır.” 
şeklinde konuştu. Bu hedeflere 
ulaşmak için hükümet olarak THY’ye 
her türlü desteği vereceklerini 
ifade eden Turhan, THY’nin küresel 
marka değerinin çok daha yukarılara 
tırmanacağını vurguladı.

HAVACILIĞA



Turhan, “73,8 milyon genişbant abonemiz 
mevcut. Fiber internet abone sayımız bugün 
2,5 milyonun üzerinde.” dedi. 

“GELECEĞİN PROJESİ”
Turhan, hem sabit hem de mobil 
genişbantın temel bileşeni fiber altyapının 
ise 330 bin kilometreyi aştığına dikkati 
çekerek, bilgi ve iletişim teknolojilerine 
erişimde bölgesel farklılıkları en aza 
indirmeye büyük önem verdiklerini aktardı. 
Hedeflerinin sayısal uçurumu azaltmak 
için altyapıyı güçlendirmek ve genişletmek 
olduğunun altını çizen Turhan, “Bu nedenle, 

yaklaşık 4 bin kırsal yerleşim yerine sabit 
veya mobil altyapı kurulumunu devlet 
olarak sübvanse ettik.” diye konuştu. 
Bakan Turhan, Trans Avrasya Bilgi Otoyolu 
(TASIM) projesini “geleceğin projesi” 
olarak gördüklerine işaret ederek, “Türk 
Konseyi Bilgi İletişim Teknolojileri çalışma 
grubunun çalışmalarıyla bu önemli 
projede önemli aşama kaydedilmiş olması 
memnuniyet verici. Bu proje için yapılan 
teknolojik iş birliğinin, katılımcı ülkeler 
arasındaki kültürel, politik ve ekonomik 
dostluk bağlarını daha da güçlendireceğine 
inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan, 2012’de oluşturdukları 
siber güvenlik organizasyon yapısı 
ile dünyada siber güvenlik alanında 
çalışmalara ilk başlayan ülkeler 
arasında olduklarına dikkati çekerek, 
bu çerçevede siber tehditlere karşı 

ulusal çapta koordinasyonu sağlayacak 
Ulusal Siber Olaylara Müdahale 
Merkezini (USOM) kurduklarını ifade 
etti. Kurum ve kuruluşlar bünyesinde 
yaklaşık bin 100 kurumda Siber 
Olaylara Müdahale Ekiplerinin 

oluşturulmasını sağladıklarını 
aktaran Turhan, “Ülke genelinde siber 
saldırıların anlık olarak takibi, tespiti 
ve önlenmesine ilişkin tamamen 
yerli imkânlarla önemli altyapılar 
geliştirdik.” dedi. 

SİBER GÜVENLİK ORGANİZASYONU
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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI MEHMET CAHİT TURHAN, SİBER TEHDİTLERE KARŞI ULUSLARARASI 
İŞ BİRLİKLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK FAALİYETLERE ÖNEM VERDİKLERİNİ SÖYLEDİ.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, Kazakistan’ın Almatı 

kentinde düzenlenen “Türk Dili Konuşan 
Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Bilgi ve 
İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Bakanlar 
3.Toplantısı”na katılarak, Kazakistan 
Enformasyon ve Haberleşme Bakanı Dauren 
Abayev ile görüştü. Toplantıda yaptığı 
konuşmada Turhan, Türkiye’de elektronik 
haberleşme sektöründe işletmecilerin 
toplam yatırım tutarının 8,15 milyar TL 
olduğunu söyledi. Mobil abone sayısının 
80 milyonu aştığını, mobil penetrasyon 
oranının yüzde 100’e yaklaştığını dile getiren 

SİBER GÜVENLİKTE 
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ



Turhan, 66 kilometrelik yol inşaat süresinin 
50 ay olduğunu aktardı. Turhan, “Yol 
tamamlanınca Almatı dışındaki yerleşim 
yerleri birbirine daha konforlu, güvenli, 
hızlı ulaşım imkânıyla bağlanmış olacaktır. 
Yol üzerinde 7 adet kavşak, 13 adet üst 
geçit bulunmakta. İnşaat süresince 3 
bin kişiye istihdam imkânı sağlayacaktır. 
Şantiye kurma çalışmaları devam ediyor.” 
şeklinde konuştu. Alsim-Alarko ve 

Makyol gibi Türkiye’nin önde gelen inşaat 
şirketlerinin Almatı’da BAKAD gibi büyük 
projeyi üstlenmelerini memnuniyetle 
karşıladıklarını dile getiren Turhan, “Bu 
güçlü, altyapı projelerinde deneyimli ve 
başarılı olan Türk firmalarının projeyi en kısa 
sürede tamamlayıp hizmete sunacaklarına 
inanıyorum.” dedi. Turhan, projenin tüm 
taraflara ve Kazakistan vatandaşlarına 
hayırlı olmasını temenni etti. 
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TURHAN, KAZAKİSTAN’DA BAKAD PROJESİNİ ÜSTLENEN TÜRK 
FİRMALARININ PROJEYİ EN KISA SÜREDE TAMAMLAYACAKLARINI SÖYLEDİ.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, Kazakistan ziyaretinde 

Almatı’da Türk inşaat firmaları Makyol 
ve Alsim-Alarko’nun bir Kore firmasıyla 
üstlendiği BAKAD (Büyük Almatı Çevreyolu 
İnşaatı Projesi) projesinin şantiyesini ziyaret 
ederek, şirketlerin genel müdürleri ve 
temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda 
Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Nevzat 
Uyanık da hazır bulundu. Proje hakkında 
şirket temsilcilerinden bilgi alan Turhan, 
yaptığı konuşmada, BAKAD projesinin 
maliyetinin yaklaşık 480 milyon dolar 
olduğunu, proje maliyetinin yüzde 
40’ının Alsim-Alarko, diğer kısmının 
ise uluslararası kreditörler tarafından 
sağlandığını belirtti. Proje hisselerinin 
Alsim-Alarko %30, Makyol %30 ve SK 
%40 şeklinde paylaşıldığını kaydeden 

“BAKAD EN 
KISA SUREDE 

TAMAMLANACAK”

BAKAD PROJESİ
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 

ile Uluslararası Finans Kurumunun 
2012’de imzaladığı iş birliği anlaşması 
çerçevesinde pilot proje olarak 
başlatılan BAKAD projesini üstlenen 
Alsim-Alarko, Makyol ve SK firmaları 
geçen yıl 15 Temmuz’da konsorsiyum 
anlaşması imzalamıştı. Projenin 
temel atma töreni geçen yıl mayıs 
ayında Almatı kentinden 30 kilometre 
uzaklıktaki Panfilov köyünde yapılmıştı. 
Proje çerçevesinde Almatı kentinin 
kenarında 66 kilometre uzunluğunda 
6 şeritli yolun yapılması bekleniyor. 
Maliyeti 480 milyon dolar olan projenin 
4,5 yıl içinde tamamlanarak, hizmete 
sunulması planlanıyor. 

Bakan 
Turhan, BAKAD 

projesinin şantiyesini 
ziyaret ederek, şirketlerin 

genel müdürleri ve 
temsilcileriyle bir 

araya geldi.



BİTİŞ TARİHİ 2023 OLARAK 
PLANLANAN 1915 ÇANAKKALE 
KÖPRÜSÜ’NDE ÇALIŞMALARIN ÇOK 
HIZLI İLERLEDİĞİNİ BELİRTEN TURHAN, 
18 MART 2022’DE KÖPRÜYÜ HİZMETE 
AÇACAKLARININ MÜJDESİNİ VERDİ.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, TBMM 

Başkanı Binali Yıldırım ile 1915 Çanakkale 
Köprüsü Kule Keson Temellerinin 
Yüzdürülmesi Töreni’ne katıldı. TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım, törende yaptığı 
konuşmada, dünyanın en uzun teknoloji 
harikası 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 
denizin dibindeki ayaklarını suya 
indireceklerini belirterek, “Bu temellerin 
yerden yüksekliği 20 metredir. Denizin 
40-50 metre aşağısında bir çukur 
açılıyor, altı kazıklarla sağlamlaştırılıyor, 
açılan o çukura yerleştiriliyor, sonra da 
İstanbul’daki köprüler gibi 318 metrelik 
kule yukarı çıkıyor.” dedi.

Törende yaptığı konuşmada, keson 
batırma işleminin köprü yapımında en 
zahmetli aşamalardan olduğunu belirten 
Turhan, “Kamu özel iş birliği modeliyle 
yapımını gerçekleştireceğimiz 1915 
Çanakkale Köprüsü, yaklaşık 3 milyar 100 
milyon avro yatırım tutarıyla ülkemizin 
en büyük projelerindendir.” dedi. Bu 
dev eserin İstanbul Boğazı’nın iki katı 
uzunluğundaki Çanakkale Boğazı’nın 
iki yakasını birleştireceğini vurgulayan 
Turhan, “Köprü tamamlandığında 
ülkemizin en önemli hizmet, sanayi ve 
turizm merkezi Trakya ile göz bebeğimiz 
Batı Anadolu Bölgesi’ndeki ekonomik 
ve sosyal yaşam çok daha cazip hale 
gelecektir. Ayrıca, Avrupa Birliği ülkeleri 

ve özellikle de Bulgaristan ve Yunanistan 
merkezli yük hareketleri hızlı bir şekilde 
Ege, Batı Anadolu ve Batı Akdeniz’e 
ulaşacak.” ifadelerini kullandı.

4 DAKİKADA GEÇİLECEK
Feribotla yapılan bir saatlik yolculuğun, 
bu köprüyle 4 dakikaya düşeceğine işaret 
eden Turhan, bu sayede, yapımı devam 
eden Gebze-İzmir ile Edirne-Kınalı-İstanbul-
Ankara Otoyolu, İzmir-Aydın ile Marmara 
ve Ege Bölgelerindeki otoyolların birbiriyle 
entegre olmasını da sağlamış olacaklarının 
altını çizdi. Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü 
ile ülke ekonomisinin can damarı ve nüfusun 
önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara 
ve Ege bölgesinde, liman, demiryolu, 

DEV PROJE 
BİR YIL ERKEN 
TAMAMLANACAK

Kule kesonlarının oturacağı 
konumlarda zemin iyileştirmesi 
için 203 adedi kuzey kulede, 165 
adedi güney kulede olmak üzere 
2,5 m çapında toplam 368 adet 
çelik kazık çakıldı. Kuru havuzdaki 
imalatları tamamlanan 83,3 m x 
74 m boyutlarında ve 51.186 ton 
ağırlığındaki Avrupa Kule Keson 
Temeli ile 54.800 ton ağırlığındaki 
Asya Kule Keson Temelinin ikinci 
imalat aşaması olan ıslak havuza 
yüzdürülmesi işlemleri yapıldı. 

368 ÇELİK 
KAZIK ÇAKILDI
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit TurhanTBMM Başkanı Binali Yıldırım



hava ulaşım sistemleri ve karayolu 
ulaşım ağının bütünleşeceğini söyledi. 
Köprü sayesinde bölgede ekonominin 
şahlanacağını, sanayi kuruluşları için 
uzakların yakın olacağını dile getiren 
Turhan, “Yine bu projeyle, mevcut Edirne-
İstanbul-Ankara Otoyolu üzerindeki trafik 
rahatlayacaktır. İzmir, Aydın ve Antalya 
gibi şehirlerimizdeki turizm hareketliliği 
de zirveye çıkacaktır.” dedi. 

“ÇALIŞMALARIMIZ ÇOK HIZLI İLERLİYOR”
1915 Çanakkale Köprüsü’nün hizmete 
girmesiyle taşıt işletme maliyetleri 
ve yolculuk sürelerinde bambaşka 
bir evreye geçilmiş olacağını belirten 

Turhan, “Köprünün bitiş tarihi olarak 2023 
planlanmıştı, çalışmalarımız çok hızlı 
ilerliyor. İnanıyorum ki, 1915 Çanakkale 
Köprüsü’nü milletimiz açısından çok büyük 
anlam ifade eden 2022 yılının 18 Mart’ında 
inşallah hizmete açacağız.” dedi. Köprünün 
övgüleri hak ettiğini, tamamlandığında, 
2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın 
en uzun orta açıklıklı asma köprüsü 
olacağını anımsatan Turhan, “Toplam 
uzunluğu yan açıklıklar ve viyadüklerle 
birlikte 4 bin 608 metreyi bulacaktır. 
Yüksekliği ise 3’üncü ayın 18’ini temsilen 
yaklaşık 318 metre olacaktır. Köprü, bu 
özellikleriyle dünyanın sayılı projeleri biri 
durumundadır.” şeklinde konuştu.

EN UZUN AÇIKLIKLI KÖPRÜ OLACAK
1915 Çanakkale Köprüsü’nün toplam 

uzunluğu; 2.023 m orta açıklık ve 
770’er m yan açıklıklar ile birlikte 3.563 
m olup, 365 ve 680 m’lik yaklaşım 
viyadükleri ile beraber 4.608 m olması 
öngörülmektedir. Köprü tabliyesi 45,06 
m genişlikte ve 3,5 m yükseklikte 

ikiz tabliye olarak planlanmış olup, 
kule temelleri Asya tarafında -45 m, 
Avrupa tarafında ise -37 m derinlikte 
iyileştirilmiş deniz tabanına serbestçe 
oturacak. Çelik kule yüksekliği yaklaşık 
318 m olacak köprü, 2x3 şeritli olarak 
trafiğe hizmet edecek.

MANŞET 09

PROJEDE NELER VAR?
88 km Otoyol ve 13 km Bağlantı 

Yolu olmak üzere toplam 101 km 
uzunluğundaki Malkara-Çanakkale 
Kesimi; Malkara yerleşiminin 
güneyinden, Şarköy ilçesinin 
batısından geçtikten sonra 
güneybatıya yönelerek Evreşe 
ilçesinin doğusundan Gelibolu 
Yarımadası’na, Gelibolu’nun 
kuzeyinden geçerek Sütlüce-
Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 
1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki 
ilçesi Şekerkaya mevkiine ulaşacaktır. 

Proje kapsamında; 1 adet Asma 
Köprü, 2 adet Yaklaşım Viyadüğü, 
4 adet Betonarme Viyadük, 6 adet 
Alt Geçit Köprüsü, 38 adet Üst Geçit 
Köprüsü, 5 adet Köprü, 43 adet 
Alt Geçit, 211 adet çeşitli ebatlarda 
Menfez, 12 adet Kavşak (Devlet 
Yolu üzerindeki Kavşaklar Dahil), 
4 adet Otoyol Hizmet Tesisi, 2 adet 
Bakım İşletme Merkezi, 6 adet Ücret 
Toplama İstasyonu) inşa ediliyor.
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yerel çevresel etki değerlendirmesi 
(ÇED) çalışmasına ek olarak, uluslararası 
standartlarda bir çevresel ve sosyal etki 
değerlendirmesi (ÇSED) gerçekleştirildiğini 
dile getirdi. Turhan, belirlenen çevresel 
ve sosyal önlemlerin inşaat sürecinde 
titizlikle uygulandığını ifade ederek, “ÇSED 
kapsamında, deniz canlıları üzerine yapılan 
araştırmalar, köprü kule temellerinde 
yapılan kazık çalışmalarının, Çanakkale 
Boğazı’nı kullanarak göç eden bazı yunus 
türlerini olumsuz etkileyebileceğini gösterdi 
ve bu konuyla ilgili bazı önlemler uygulandı.” 
şeklinde konuştu.  

7/24 KONTROL EDİLDİ
Deniz tabanında kazı ve kazık 
çalışmalarının tamamlandığını ifade 
eden Turhan, bu çalışmalar sırasında 
konusunda uzman 3 deniz memeli 
gözlemcisinin 7 gün 24 saat görev aldığını 
söyledi. Geçen yunusların tespitinin ses 
dinleme yöntemiyle gerçekleştirildiğine 
işaret eden Turhan, yunus geçişleri 
sebebiyle köprü çalışmalarının 5 kez 
durdurulduğunu, toplamda da 2 saatten 
uzun süre yunus geçişlerinin beklendiğini 
dile getirdi. Turhan, koruma altındaki bir 
tür olan “Pinna Nobilis” adındaki midye 
türünün köprünün deniz yapıları sebebiyle 
etkilenebileceğinin belirlenmesi üzerine, 
sorunu çözmek için Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi ile çalışma gerçekleştirildiğini 
ifade etti. Bu çalışmada, boyları 45 
santimetreyi bulan binin üzerindeki Pinna 
Nobilis benzeri özellikteki midyenin 
güvenli bölgelere taşındığını aktaran 
Turhan, “Midyelerin taşınması işi inşaat 
programını aksatmayacak şekilde 
belirlenmiş ve projenin açılış tarihi olan 
18 Mart 2022’yi geciktirmeyecek şekilde 
gerçekleştirilmiştir.” dedi.

BAKAN TURHAN, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NÜN YAPIMINDA DENİZ CANLILARINA HASSASİYET 
GÖSTERİLDİĞİNİ VE ULUSLARARASI STANDARTLARDA ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YAPILDIĞINI SÖYLEDİ. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü 

inşaatına ilişkin değerlendirmede bulundu. 
Turhan, 2023 metre ana açıklığıyla dünyanın 
en geniş açıklıklı asma köprüsü olacak 1915 
Çanakkale Köprüsü inşaatında ilerlemenin 
yüzde 20 seviyesine ulaştığını belirterek, 
proje kapsamında 3 bin 200 personelin 
görev yaptığını aktardı. Projeyle ülkenin 
önemli hizmet, sanayi ve turizm sektörlerine 
ilişkin kuruluşların yoğun olduğu Trakya 
ve Batı Anadolu Bölgesi’nde sosyal ve 
ekonomik ilerlemenin ivme kazanacağına 
dikkati çeken Turhan, proje kapsamında 

ÇANAKKALE 
KÖPRÜSÜ’NDE 
‘BİYOÇEŞİTLİLİK’ 
HASSASİYETİ

Turhan, 
koruma altındaki 

Pinna Nobilis adındaki 
midye türünün güvenli 

başka bir bölgeye 
taşındığını söyledi.



GÜNDEM 11

Serbest Bölge Kavşağı’nda da 
köprülü kavşağa ihtiyaç duyulduğunu 
aktaran Turhan,  “Önümüzdeki bir 
kaç ay içerisinde köprülü kavşak 
tamamlanarak, kesintisiz trafik akım 
koşullarına hizmet verecek.” dedi. 
Antalya’nın çevresindeki komşu illerle 

bağlantılı yollarda da çalışmalar 
yaptıklarını dile getiren Turhan, 
Akdeniz Sahil Yolu, Mersin, Fethiye-
Muğla istikametinde bölünmüş yol, 
Antalya’yı Anadolu’ya iç kesimlere 
bağlayan güzergâhlarda da iyileştirme 
çalışmaları yaptıklarını bildirdi. 

“KÖPRÜLÜ KAVŞAKLA KESİNTİSİZ TRAFİK AKIMI SAĞLANACAK”

“ANTALYA KUZEY ÇEVRE YOLU 
ÖNEMLİ BİR RAHATLAMA SUNACAK”
Burdur ve Isparta istikametinden gelen 
yolda şehir içindeki trafikte yoğunluk 
oluşturmamak için 36 kilometrelik Antalya 
Kuzey Çevre Yolu’nda çalışma yaptıklarını 
belirten Turhan, “Yaklaşık 12 kilometrelik 
kısım tamamlanarak trafiğe açıldı. Kalan 24 
kilometrelik kısımda ise çalışmalar devam 
ediyor.” şeklinde konuştu. Antalya Kuzey 
Çevre Yolu, Antalya-Burdur yolu ve bu yol 
üzerindeki köprülü kavşakların ulaşımda 
önemli bir rahatlama oluşturacağını 
vurgulayan Turhan, çalışmalarda önemli 
ve öncelikli kısımların hizmet verir hale 
getirildiğini aktardı. 

BAKAN TURHAN, ANTALYA KUZEY ÇEVRE YOLU VE ANTALYA-BURDUR KARAYOLU’NA 
YAPILAN KÖPRÜLÜ KAVŞAKLARLA TRAFİKTE ÖNEMLİ RAHATLAMA SAĞLAYACAKLARINI AÇIKLADI. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, Antalya’da Kuzey Çevre 

Yolu, Serbest Bölge Köprülü Kavşağı ve 
Burdur karayolundaki çalışmalarla ilgili 
incelemelerde bulundu. Burada Karayolları 
13. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden 
bilgi alan Turhan, yaptığı açıklamada, 
Antalya’nın şehircilik ve turizm alanında 
hızlı büyüyen bir kent olduğunu söyleyerek, 
bu büyümenin getirdiği ilave trafik yükünü, 
yolların kapasitesini ve sirkülasyonunu 
rahatlatmak amacıyla Burdur yolunda 8 
kavşak inşaatı yaptıklarını anlattı. Turhan, 
“Bunların dördü tamamlandı, kalanlarla 
ilgili çalışmalar sürüyor. En kısa zamanda 
tamamlayıp, hizmete açacağız.” dedi. 

BAKAN TURHAN ANTALYA’DA 

ANTALYA-İZMİR 
ARASINA YHT
Turhan, Antalya’ya bugüne 

kadar yaptıkları yatırım 
tutarının 11 milyar liraya 
yaklaştığını belirterek, Antalya 
Havalimanı, Gazipaşa Havalimanı 
terminallerinin yap-işlet-devret 
(YİD) modeli ile işletildiğini 
söyledi. Yatırımların devam 
edeceğine vurgu yapan Turhan, 
“Antalya’yı yakın gelecekte 
İzmir’e otoyolla ve hızlı trenle 
bağlamayı da planlıyoruz.” dedi. 

Bakan 
Turhan, 

Karayolları 13. 
Bölge Müdürlüğü 

yetkililerinden 
bilgi aldı.
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Belgesi’ sayısının 350 bine yaklaştığını, 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her 390 
kişiden birinin amatör denizci belgesinin 
bulunduğunu bildiren Turhan, bu 
verilerin Hollanda’da 64’te bir, İtalya’da 
68’de bir, Almanya’da 184’te bir kişi 
düzeyinde olduğunu aktardı. Bakan 
Turhan, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü 
olan 2023’e kadar 1 milyon vatandaşa 
denizcilik kültürünü aşılayarak eğitimle 

Amatör Denizci Belgesi düzenlemek, 
“denizci millet, denizci ülke” hedefine 
ulaşmak istediklerini dile getirdi. Bunun için 
elektronik ortamdaki eğitim programının 
yanı sıra liman başkanlıklarında ve 
Bakanlığın merkez teşkilatında teorik 
ve uygulamalı eğitim programları 
bulunduğunu aktaran Turhan, eğitimin 
ardından yapılan sınavda başarılı olanlara 
bu belgenin verildiğini açıkladı.

TURHAN, 2023’E KADAR 1 MİLYON KİŞİNİN AMATÖR DENİZCİ OLMASINI SAĞLAYARAK, 
“DENİZCİ MİLLET, DENİZCİ ÜLKE” HEDEFİNE ULAŞMAK İSTEDİKLERİNİ KAYDETTİ.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, yaptığı 

açıklamada Türkiye’nin geleceğinin 
denizcilikte olduğuna işaret ederek, 
“Yüzümüzü tam anlamıyla denizlere 
çevirmeliyiz.” dedi. Dünya taşımacılığında 
denizyolu payının yüzde 84 olduğunu 
aktaran Turhan, bir ürünü denizyoluyla 
taşımanın, demiryoluna göre 3 kat, 
karayoluna göre 7 kat, havayoluna göre 
21 kat daha ekonomik olduğunu bildirdi. 
Turhan, deniz ticaret filosu kapasitesinin 
2008’deki global krize rağmen dünya 
denizcilik filosuna göre yüzde 75 daha 
fazla büyüdüğünü belirterek, 2002’de 
dünyada 17. sırada bulunan Türkiye 
deniz ticaret filosunun bugün 15. 
sıraya yükseldiğini, ülkenin dünya yat 
üretiminde de 3. sıraya çıkarak marka 
haline dönüştüğünü söyledi. Turhan, 
2003’te 37 olan tersane sayısının 
günümüzde 78’e çıktığına işaret ederek, 
Türkiye’nin, 112 bin eğitimli gemi adamıyla 
Çin’den sonra bu alanda ikinci sırada 
bulunduğunu vurguladı. 

“ÜCRETSİZ EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR”
Günümüze kadar verilen ‘Amatör Denizci 

HEDEF 1 MİLYON AMATÖR DENİZCİ
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bilgilerin jandarma ve emniyet birimleri 
gibi trafik güvenliğini birlikte sağladıkları 
kurumlarla paylaşıldığını bildirdi.

422 MERKEZLE KARLA MÜCADELE
Bakan Turhan, 2018-2019 yılı kış 
programında, 67 bin 932 kilometrelik 
yol ağının, 54 bin 746 kilometresinin 
daima açık, 8 bin 925 kilometresinin 
imkân bulundukça açılan, 4 bin 227 
kilometresinin ise kar ve buz mücadelesi 
dışında bırakılan yollar olduğunu 
dile getirdi. Turhan, “Bu çalışmalar, 
yurt genelinde 422 karla mücadele 
merkezinde 8 bin 778 makine ve 12 bin 
307 personelle gerçekleştirilmekte. 

Çalışmalarımızda kullanılmak üzere 400 
bin ton tuz, 382 bin ton tuz agregası, kritik 
kesimler için 2 bin 886 ton kimyasal buz 
çözücü merkezlerimizde depolanmıştır. 
Ayrıca yollarımızın tipi ve esinti nedeniyle 
sık sık kapanan kesimlerine 689 kilometre 
kar siperi yapılmıştır.” dedi. KGM’nin 
çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara da 
önemli sorumluluklar düştüğüne işaret 
eden Turhan, kış mevsiminde seyahat 
edecek yol kullanıcılarının, yola çıkmadan 
önce seyahat güzergâhı hakkında 0312 449 
91 99 no’lu telefondan, ücretsiz Alo 159 
hattından ve KGM’nin web sitesinden bilgi 
edinmelerinin mağduriyet yaşamamaları 
için önemli olduğunu söyledi.

BAKAN TURHAN, KAR VE BUZLA MÜCADELE ÇALIŞMALARININ TÜM YOLLARDA 7 GÜN, 24 SAAT SÜRDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, Karayolları 

Genel Müdürlüğü (KGM) Karla Mücadele 
ve Afet Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret 
ederek, Bolu Cankurtaran, Kayseri 
Pınarbaşı ve Bingöl Karlıova’ya görüntülü 
bağlandı. Karla mücadele çalışmaları 
hakkında bilgi alan Turhan, burada 
yaptığı konuşmada, KGM’nin kar ve 
buzla mücadele faaliyetleri kapsamında 
otoyollar, devlet ve il yollarında 7 gün 
24 saat çalışıldığını söyledi. Kurumun 
ülke genelinde sorumlu olduğu yolların 
önem derecelerine, fiziki durumuna ve 
trafik hacmine göre her yıl “Kış Programı 
Haritası” hazırlandığını belirten Turhan, bu 

TURHAN: 
KARLA MÜCADELE 
7 GÜN 24 SAAT 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, 
DHMİ Kongre Merkezinde düzenlenen DHMİ 2019 

Yılı Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Toplantıda yaptığı 
konuşmada İskurt,  DHMİ’nin son 16 yılda başarı çıtasını 
sürekli yükselttiğini söyledi. Önlerinde çok büyük hedefler 
bulunduğunu dile getiren İskurt, “DHMİ’nin sürekli çıtayı 
yükselten bir grafiği var. 2018 yılının değerlendirme kriterlerine 
baktığım zaman yüzde 50 oranında mali yönden ciddi bir başarı 
görüyorum. Bunlar hep sizin sayenizde oluyor. Sizin sahadaki 
uygulamanız, çabalarınız, gayretleriniz, etkin kapasiteniz bu 
başarıya yansıyor.” dedi. DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak’ın 
şahsında tüm çalışanlara tek tek teşekkür ettiğini belirten 
İskurt, “Önümüzde yine çok büyük hedefler var, hep birlikte bu 
hedeflere ulaşmaya gayret edeceğiz.” şeklinde konuştu.

ENVER İSKURT, DHMİ’NİN SON 16 YILDA BAŞARI 
ÇITASINI SÜREKLİ YÜKSELTTİĞİNİ SÖYLEDİ.

İSKURT, DHMİ 2019 
YILI KOORDİNASYON 
TOPLANTISINDA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, 

BTK’nın ev sahipliğinde düzenlenen 
Elektronik Haberleşme Komitesi’nin (ECC) 
61. PT1 toplantısına katıldı. Toplantıda 
yaptığı konuşmada Karagözoğlu, “2020’li 
yıllarda kurulması planlanan uluslararası 
standartları belirleme sürecinde olan 5G ve 

ötesi teknolojiler için araştırma ve çalışmalar 
tüm dünyada hızla devam etmektedir.” dedi. 
Yakın gelecekte 5G bantlarının doğru şekilde 
tanımlanmasının sağlanmasının hayati 
önem taşıdığını belirten Karagözoğlu, Mobil 
endüstrinin neler yapabileceğini tanımlayan 
ECC PT1’in çalışmalarının büyük önem arz 
ettiğini vurguladı. 

5G ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR 

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih 
Sayan, Havelsan ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu iş birliğiyle düzenlenen, yazılım test teknolojileri 
temalı “2. Teknoloji Sohbetleri”nin açılışına katıldı. Açılışta 
yaptığı konuşmada Sayan, Batı’da Endüstri 4.0, Türkiye’de 
“Milli Teknoloji Hamlesi” diye adlandırılan dönüşümünün 
kalkınma ve büyümenin baş aktörü olduğunu dile getirdi. 
Siber güvenliğe verdikleri öneme değinen Sayan, yapay zekâ, 
nesnelerin interneti gibi yeni teknolojilerin giderek yaygın 
kullanılmasıyla birlikte siber güvenlik uygulamalarının da 
aynı şekilde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Güvenli siber 
ortamı oluşturamayan ülkelerde dijital dönüşümün istenilen 
oranda gerçekleşmediğini açıklayan Sayan, “Güçlü bir Türkiye 
için siber güvenliği sağlanmış güçlü altyapılar kurmamız ve 
sürekli teyakkuzda olmamız şart.” şeklinde konuştu.

ÖMER FATİH SAYAN, GÜVENLİ SİBER ORTAMI 
OLUŞTURAMAYAN ÜLKELERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN 
İSTENİLEN ORANDA GERÇEKLEŞMEDİĞİNİ SÖYLEDİ.

“TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ 
SİBER GÜVENLİK 
ALTYAPISI ŞART” 
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Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle ilan edilen ‘2019 Prof. 
Dr. Fuat Sezgin Yılı’ dolayısıyla TCDD ile Prof. Dr. Fuat 

Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı(İBTAV) ve Kırıkkale 
Üniversitesi arasındaki İşbirliği Protokolü imzalandı. TCDD Genel 
Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan TCDD 
Genel Müdürü İsa Apaydın, “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı”nın önemine 
vurgu yaparak, Prof. Dr. Sezgin’in yapmış olduğu faaliyetlerin 
ülkemizde tanıtılması ve anlatılması bağlamında TCDD olarak 
üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Protokolün 
ve atılan imzaların hayırlara vesile olmasını diledi. 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Veysi Kurt, 
Azerbaycan’da gerçekleştirilen TITR “Trans Hazar 

Uluslararası Taşıma Birliği Genel Kurulu’na katıldı. Trans-
Hazar demiryolu orta koridorunun daha etkin ve verimli 
hale getirilmesi yönünde çeşitli konuların görüşüldüğü genel 
kurul kapsamında ayrıca, Bakü-Tiflis- Kars demiryolu hattı 
tarifeleri ile Türkiye-Rusya taşıma hacminin artırılması için 
Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye parkurunu kapsayan yeni 
tarife protokolü de 
imzalandı. İmzalanan 
protokolü değerlendiren 
Veysi Kurt, “BTK’nın 
daha da etkinleştirilmesi 
için Avrupa ve diğer 
ülkelerle işbirliğimizi 
geliştirmek için önemli 
adımlar atıyoruz.” dedi. 

TCDD’DEN ÖNEMLİ ETKİNLİK 

TRANS HAZAR ULUSLARARASI TAŞIMA 
BİRLİĞİ AZERBAYCAN’DA TOPLANDI 

PTT A.Ş. ile Havelsan arasında 
e-Dönüşüm uygulamaları ile ilgili 

işbirliği protokolü imzalandı. İki kurum 
arasında e-Fatura ve e-Arşiv Fatura özel 
entegratörlük hizmetleri ile e-Defter 
uygulamasına ilişkin usul ve esasları 
belirleyen protokole PTT Genel Müdürü 
Kenan Bozgeyik ile Havelsan Genel Müdürü 

Ahmet Hamdi Atalay imza attı. Söz 
konusu protokol ile Havelsan’ın e-Fatura, 
e-Arşiv Fatura, e-Defter gibi e-Dönüşüm 
uygulamaları PTT tarafından sağlanacak. 
Elektronik hizmetler ve teknoloji başta 
olmak üzere Havelsan ile her türlü işbirliğine 
hazır olduklarını belirten Bozgeyik, birlikte 
marka projeler geliştirilebileceğini söyledi. 

PTT İLE HAVELSAN ARASINDA E-DÖNÜŞÜM İŞBİRLİĞİ 

Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri ile 2035-2050 hedef 
yılları projeksiyonlarını kapsayacak ve ulaştırma-

lojistik projeleri için temel ilke ve politikaları belirleyecek 
olan Türkiye Lojistik Master Planı (TLMP) tamamlandı. TLMP 
Kapanış Konferansı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Selim Dursun ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Haşan Büyükdede’nin katılımları ile gerçekleştirildi. 
Kamu kurumu ve özel sektör temsilcilerinin de katıldığı 
kapanış konferansında, “Lojistik faaliyet alanı yer seçimi 
kısıtlarının belirlenmesi, uluslararası lojistik faaliyetlerinde 
Türkiye’nin etkin rol alma seçeneklerinin değerlendirilmesi, 
ulaştırma modeli ile lojistik modelin bütünleştirilmesi ve lojistik 
modelin bileşenleri ve mekânsal değerlendirme” konularıyla 
ilgili görüşmeler yapıldı. Kapanış Konferansı’nda konuşan 
UAB Bakan Yardımcısı Dursun, söz konusu master planının 
taşımacılık maliyetlerinin düşürülerek ulusal ve uluslararası 
piyasalarda Türkiye’nin rekabet gücünü artırması bakımından 
büyük önem taşıdığını söyledi. Dursun, yapımı 2 yıl süren 
Türkiye Lojistik Master Planı’nın, kısa vadeli hedefler ile orta ve 
uzun vadeli projeksiyonları içerdiğini; dinamik bir yazılıma sahip 
olması sebebiyle de güncellenebilir nitelikte olduğunu söyledi.

TÜRKİYE’NİN LOJİSTİK POLİTİKALARININ 
BELİRLENMESİNDE REHBER NİTELİĞİNDE OLACAK 
TÜRKİYE LOJİSTİK MASTER PLANI TAMAMLANDI. 

LOJİSTİK MASTER 
PLANI HAZIR 




