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Κατασκευαστικό πρόγραμμα μεγάλων Δημοσίων Έργων 

 

 Ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, κ. Binali Yildirim, σε χθεσινή ομιλία του στο πλαίσιο 

επιχειρηματικού συνεδρίου στην Κωνσταντινούπολη, αναφέρθηκε στο εκτεταμένο πρόγραμμα 

κατασκευής μεγάλων δημοσίων έργων που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Τουρκία την τελευταία δεκαετία. 

Περιγράφοντας τα εν λόγω έργα ως “mega projects”, θέλοντας να υπογραμμίσει την μεγάλη κλίμακα 

των έργω τόσο από άποψης κατασκευαστικών προδιαγραφών όσο και  από άποψη χρηματοδοτικών 

αναγκών, ανέφερε ότι παρά την σοβούσα οικονομική κρίση, 6 από τα 10 μεγαλύτερα –σε παγκόσμια 

κλίμακα- δημόσια έργα της τελευταίας δεκαετίας  κατασκευάστηκαν και τελούν υπό κατασκευή στην 

Τουρκία. Εξ αυτών  τέσσερα έχουν ήδη παραδοθεί στο κοινό  ενώ τα εναπομείναντα δύο  θα καταστούν 

λειτουργικά στο εγγύς μέλλον.  

 

Συγκεκριμένα, ήδη λειτουργούν η γέφυρα Yavuz Sultan, τρίτη κατά σειρά γέφυρα στο Βόσπορο,  καθώς 

και οι υποθαλάσσιες σήραγγες Eurasia και Marmaray. Κοινό χαρακτηριστικό και των τριών αυτών 

έργων αποτελεί το γεγονός ότι συνδέουν την ασιατική με την ευρωπαϊκή πλευρά της Τουρκίας,  

μεταφέροντας οχήματα και εμπορεύματα, με την σήραγγα Marmaray να αφορά αποκλειστικά σε 

σιδηροδρομική σύνδεση ενώ ,αντιστοίχως, η σήραγγα Eurasia προβλέπει μόνο την διακίνηση 

οχημάτων. 

 

Στην ευρωπαϊκή πλευρά της Τουρκίας, σε κοντινή απόσταση από την ακτή της Μαύρης Θάλασσας, 

κατασκευάζεται το Νέο Αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, σε απόσταση 35 χιλιομέτρων από το 

κέντρο της πόλης. Η πρώτη φάση κατασκευής του νέου αεροδρομίου ολοκληρώνεται το 2018, ενώ, σε 

πλήρη ανάπτυξη,  το νέο αεροδρόμιο προβλέπεται να εξυπηρετεί 350 προορισμούς και 250 αεροπορικές 

εταιρείες, καθώς και να διαθέτει τη δυνατότητα υποδοχής 200 εκατομμυρίων  επιβατών ετησίως. 

Παράλληλα, σε απόσταση μικρότερη των 100 χιλιομέτρων από την Κωνσταντινούπολη 

κατασκευάστηκε η γέφυρα Osman Gazi, η οποία διασχίζοντας τον κόλπο της Νικομήδειας, ενώνει το 

Ισμίτ (αρχαία Νικομήδεια) με την Γιάλοβα, σημαντικό ναυπηγοεπισκευαστικό κέντρο. 

 

Τέλος,  στην επαρχία του Τσανάκκαλε, ξεκίνησε πρόσφατα η κατασκευή της  γέφυρας  «Çanakkale 

1915», η οποία θα ενώνει την ασιατική ακτή των στενών των Δαρδανελλίων με την ευρωπαϊκή, με 

προοπτική ολοκλήρωσης των εργασιών το 2023.  

 

Χαρακτηριστικό όλων, πλην ενός (Marmaray), των προαναφερθέντων έργων, συνολικού 

προϋπολογισμού πλέον των 65 δις δολαρίων,  είναι ότι για την κατασκευή τους έχει επιλεγεί η μέθοδος 

των Συμπράξεων Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα (ΣΔΙΤ), με τους αναδόχους -κοινοπρακτικά σχήματα 

αλλοδαπών και ημεδαπών κατασκευαστικών εταιρειών ως επί το πλείστον- να αναλαμβάνουν την 

διαχείριση των έργων για πολυετή περίοδο, 25 έως 30 ετών,  μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

κατασκευής.  

 

Κλείνοντας, παρατηρώντας την γεωγραφική διασπορά των -κολοσσιαίων διαστάσεων- έργων εκτιμούμε 

ότι αναδεικνύεται, για μια ακόμη φορά, η δεσπόζουσα θέση της Κωνσταντινούπολης ως επίκεντρο της 

οικονομικής δραστηριότητας αλλά και ως καταλύτης στη διαμόρφωση της πολιτικής ζωής της γείτονος. 

 


