
INVESTIÞIE DE 2,5 MILIARDE EURO

Turcia a inaugurat
cel mai lung pod
suspendat din lume
lBülent Turan, membru AKP, partid aflat la guvernare: "Canakkale va fi perla
turismului turcesc"

T
urcia a inaugurat, în

aceastã primãvarã, cel

mai lung pod suspen-

dat din lume, cons-

truit peste Strâmtoa-

rea Dardanele - fron-

tiera naturalã între Europa ºi Asia,

care leagã Marea Egee de Marea

Marmara.

Podul "Canakkale 1915" are o lun-

gime de 4,6 km, respectiv 2 km

(2.023 metri) între cei doi piloni, ºi

este primul care se întinde peste

aceastã strâmtoare de circa 60 de

km. Pânã la inaugurarea sa, cel mai

lung pod suspdendat din lume a

fost Akashi-Kaikyo din Japonia, care

are o lungime de 3,9 kilometri ºi o

întindere principalã de 1.992 metri.

Construcþia podului "Canakkale

1915" a fost realizatã de un consor-

þiu de companii turceºti ºi sud-co-

reene. Potrivit France Presse, inve-

stiþia în acest pod a totalizat 2,5 mi-

liarde de euro. Noul pod, care se

adaugã altor trei poduri din Istan-

bul care leagã cele douã continen-

te, va permite conectarea Traciei de

Est de Anatolia, ocolind Istanbulul.

"Canakkale 1915" face posibilã

traversarea strâmtorii în doar ºase

minute. Pânã în prezent, strâmtoa-

rea era traversatã doar cu feribotul,

iar cãlãtoria dura aproximativ 90 de

minute.

Construcþia podului a început la

data de 18 martie 2017.

Conform ministrului turc al Trans-

portului ºi Infrastructurii, Adil Karai-

smailoglu, construcþia podului a

fost finalizatã cu 18 luni mai devre-

me, ceea ce a dus la realizarea unor

economii de 411 milioane de euro.

"Acest pod va revigora turismul,

agricultura ºi industria din þara noa-

strã. Canakkale va fi perla turismu-

lui turcesc", a declarat Bülent Tu-

ran, membru al Partidului Justiþie ºi

Dezvoltare (AKP, aflat la guverna-

re), citat de cotidianul Milliyet.

Piaþa construcþiilor din Turcia este

aºteptatã sã creascã cu 51,64 mi-

liarde de dolari în perioada 2021 -

2026, respectiv sã aibã un avans

anual compus (CAGR) de 5,08% în

intervalul menþionat, conform unui

raport Technavio Research. Pentru

2022, avansul este estimat la

4,76%.
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