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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULaŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

TURK DENIZCILIĞI
DUNYA ARENASINDA

HAVADA YOLCU SAYISI
180 MİLYONU AŞTI

Dünya Denizcilik Örgütü’nün düzenlediği ‘Dünya Denizcilik Günü Yan Etkinliği’nde Türk
denizciliğindeki gelişmeler uluslararası arenada görücüye çıktı. Başbakan Binali Yıldırım ile Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla başlayan ve iki gün süren programda,
dünyanın farklı ülkelerinden gelen uzmanlar, Türk denizciliğinden övgüyle bahsetti.

Ulaştırma Denİzcİlİk ve
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,
Kars Harakanİ HavalİmanI pat
sahaları yapım İşİ temel atma
S:
törenİne katıldı.
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DAHA ÇOK
PROJE ÜRETİN
BÖLGE MÜDÜRLERİNE SESLENEN
Ulaştırma Denİzcİlİk ve
Haberleşme Bakanlığı MüsteşarI
Suat Hayrİ Aka, daha çok proje
S:
üretİlmesİnİ İstedİ.
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BAKUTEL 2016’YA TÜRKİYE DAMGASI S: 04 ULAŞIM PROJELERİYLE ÜLKE EKONOMİSİ BÜYÜYOR S: 10
TÜRK DEMİRYOLU
SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM
DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
SAĞLAYACAK SERBESTLEŞME SÜRECİ İÇERİSİNDE
KURULMUŞ OLAN TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.,
GENEL MÜDÜRÜ VEYSİ KURT’UN YÖNETİMİNDE
FAALİYETLERİNE BAŞLADI.
S: 15

14 YILDA 304 MİLYAR
LİRALIK YATIRIM YAPILDI
Bakan Arslan, son 14 yılda 304 mİlyar lİralık
yatırım yapıldığını; bunun 193 mİlyarının
karayoluna, 54 mİlyarının demİryoluna, 30 mİlyarının
haberleşmeye, 23 mİlyarının havayoluna,
4 mİlyarının da denİzyoluna aktarıldığını bİldİrdİ. S: 12
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GSM OPERATÖRLERİNE
ORTAK ALTYAPI ÇAĞRISI

‘DİJİTAL EVRİM VE ENDÜSTRİ
4.0’ ANA TEMASI VE ‘KAÇIŞ YOK’
KONUSUYLA DÜZENLENEN ZİRVE;
İŞ, SİYASET VE BİLİŞİM SEKTÖRÜ
PROFESYONELLERİNİ
BİRARAYA GETİRDİ.
Bu yıl 16’ncısı düzenlenen Bilişim
Zirvesi, Haliç Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Zirvenin açılışına Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti
İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile sıra
çok sayıda davetli katıldı. ‘Dijital Evrim ve
Endüstri 4.0’ ana teması ‘Kaçış Yok’ konusuyla düzenlenen zirve; iş, siyaset ve
bilişim sektörü ile profesyonellerini biraraya getirdi.
Başbakan Yıldırım yaptığı konuşmada,
Ar-Ge yatırımlarına ilişkin desteklere ara
vermeden devam edeceklerini, şu anda
289 Ar-Ge merkezi olduğunu, 28 binin
üzerinde de doğrudan çalışan bulundu-

ÇAMLICA TVRADYO KULESİ
YÜKSELİYOR
Başbakan Binali Yıldırım

ğunu söyledi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın Ar-Ge Kanunu’na ek olarak
sektöre ilave kaynak aktarmaya başladığını dile getiren Yıldırım, kurumlar vergisinde gerekli kolaylığın sağlandığını, 50
kişi şartının 15’e indiğini, 4,5G’nin de yetkilendirilmesi kapsamında Ar-Ge yerli ürün
kullanımına ilişkin özel destekler verildiğini anlattı.
Bilişimdeki hedefler
Bakan Arslan da, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet göste-
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ren işletme sayısının 622’ye, sektördeki
yetkilendirme sayısının bin 9’a, yurt dışı
internet çıkış kapasitesinin de 300 kat artarak 6 bin gigabayta çıkmasını takdir ettiğini söyledi. Dünya genelindeki hedeflere
değinen Arslan, 2023’te 5G abone sayısının 500 milyona, 4,5G abone sayısının 4
milyar 600 milyona, 3G abone sayısının
ise 2 milyar 800 milyona yükseleceğini
bildirdi. Dünyada akıllı telefon kullanıcı
sayısının yılsonunda yaklaşık 4 milyara varacağını, bu rakamın 2023
yılında 7 milyara ulaşmasını ön
gördüklerini kaydeden Arslan,
“Böyle olunca gelecek 7 yılda
veri trafiğinin dünyada akıllı telefonlarla 10 kattan fazla artmasını bekliyoruz. Özellikle
mobil veri trafiğinin de 50 kattan
fazla artmasını
b e k l i yo r u z . ”
şeklinde konuştu.
Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan

TV VE RADYO VERİCİLERİ BİR
NOKTADA TOPLANIYOR; ÇAMLICA,
GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNDEN
KURTARILIYOR.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Küçük
Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nin inşaat
alanında yaptığı incelemeler sonrası
gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kule,
Çamlıca’daki görüntü kirliliğini ortadan
kaldıracak, çelik direklerin üzerindeki
vericileri bir yerde toplayacak. Yapı aynı
zamanda İstanbul’un siluetine olumlu
katkıda bulunacak.” dedi.
365 metrelik kule
Kulenin 365 metre olacağını ve 160.
metrelerinde 2 seyir terası, 170. metrelerinde restoranlar olacağını dile
getiren Bakan Ahmet Arslan inşaatın
toplam 49 kattan oluşacağını, yapının
tamamlanması ile İstanbul’un siluetinin
güzelleşeceğini, şehre gelen turistlerin
buradaki seyir terasını kullanarak İstanbul’u tek bir noktadan izleyebileceğini
anlattı. Bakan Arslan, günde 10 ile 15
bin arasında olmak üzere buraya yılda
4-4,5 milyon turist çekmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

DAVOS DÜNYA İLETİŞİM FORUMU’NUN AÇILIŞINA
KATILAN BAKAN ARSLAN, KONUŞMASINDA SEKTÖREL
RAKAMLARI KATILIMCILARLA PAYLAŞTI.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Davos Dünya İletişim Forumu’nun açılışına katıldı. Bakan Arslan konuşmasında
sektörel rakamları katılımcılarla paylaştı. Türkiye’nin iletişim ve haberleşme sektöründe son 12-13 yılda 20 milyar liralık pazardan 83
milyar liralık sektör büyüklüğüne eriştiğini belirten Arslan, “Mobil
abone sayımız 27-28 milyondan son 14 yılda 74 milyona erişti. Daha
anlamlı olan bunun 7 milyonu 2G kullanırken, 30 milyonu 3G, 1,5 yıllık
periyotta da 38 milyon 600 bin kişinin 4,5G’yi kullanıyor olması.” dedi.
280 bin kilometrelik fiber altyapıya erişildi
Sektörün iletişimin nimetlerini kullanmasının önemine dikkat çeken Arslan, “Sektörün önemli altyapısı, fiber optik altyapısı olmazsa
olmaz. 88 bin kilometrelik altyapıdan 280 bin kilometrelik altyapıya
eriştik. Ancak özellikle altyapının ortak kullanımı, verimli kullanımı konusunda çok ciddi çalışmalarımız var. İstiyoruz ki, her operatör ayrı
ayrı yatırım yapıp, ayrı ayrı kullanıcısına sunmasın. Altyapıyı ortak
kullanabilelim. Bu sektörün yatırım ihtiyacı olan yaklaşık 15-16 milyar
dolar yerine, 5 milyar dolarla bu sektörde insanımızın ihtiyacını karşılamış olalım.” açıklamasını yaptı.
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ULAŞTIRMA KONFERANSI
TÜRKMENİSTAN’DA DÜZENLENDİ
“TARİHİ İPEK YOLU’NUN ÖNEMLİ BİR HALKASI OLAN TÜRKİYE TOPRAKLARI, ŞİMDİ DE MODERN İPEK YOLU İÇİN
BÜYÜK ÖNEME HAİZ ULAŞTIRMA KORİDORLARININ KESİŞME NOKTASINDA YER ALMAKTADIR.”
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası’nda
düzenlenen Küresel Sürdürülebilir Ulaştırma Konferansı’nda konuştu. Ulaştırma ve mobilitenin sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde yer aldığını ifade
eden Arslan, sürdürülebilir ulaşım olmadan sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.
Arslan, “Ulaştırma karar vericileri olarak bizim en
önemli görevimiz, güçlü altyapısı olan, transit odaklı
entegre bir ulaşım ağı tesis etmek için iş birliği içinde
en etkili tedbirleri almaktır.” diye konuştu.

Arslan, Türk
firmalarının sınırlarının
dışına çıkarak
kendilerini dünyaya
tanıttığını söyledi.

BAKUTEL 2016’YA
TÜRKİYE DAMGASI

Modern İpek Yolu
Arslan, Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasındaki ticaretin
2020 yılında 800 milyar doları aşmasının beklendiğini ve bunun doğrudan bölgedeki tüm ülkeler için bağlantı talebi anlamına geldiğini belirterek, şöyle devam
etti: “Bu durum, hızla yükselen doğu ekonomileriyle
batı arasında, karayolu, demiryolu ve deniz taşımacılığıyla lojistik hizmetlerde artan bir talebi de beraberinde getirerek, tarihi İpek Yolu’nun tekrar canlandırılmasını mecburi kılmaktadır. Tarihi İpek Yolu’nun önemli
bir halkası olan Türkiye toprakları, şimdi de modern
İpek Yolu için büyük önemi haiz ulaştırma koridorlarının kesişme noktasında yer almaktadır. Modern İpek
Yolu’nun en yeni teknolojiyle inşa edilmiş, kaliteli bir
ulaşım altyapısıyla tesisine yönelik stratejimizin bölgenin diğer ülkelerince de paylaşıldığını
görmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor.”

BAKAN AHMET ARSLAN, BAKUTEL 2016 KAPSAMINDA DÜZENLENEN TASİM
TOPLANTISINA KATILARAK, BAKÜ’DE BİR DİZİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, resmi
temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan’da 22. Uluslararası Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Fuarı’nın
(BAKUTEL 2016) açılışına katıldı. Fuar
kapsamında düzenlenen Trans Avrasya
Süper Enformasyon Koridoru (TASİM) Bakanlar İstişare Toplantısı’na katılan Arslan, Türkiye olarak projeyi desteklerini
ifade etti. Azerbaycan İletişim ve Yüksek
Teknolojiler Bakanı Ramin Guluzade’nin de
hazır bulunduğu toplantıda TASİM projesinde çalışmaların hızlandırılması konusunda mutabakata varıldı.
“E-ticareti daha fazla kullanmak istiyoruz”
Fuarı ve temaslarını değerlendiren Arslan, Azerbaycan’ın büyümesini sürdürürken büyük Türk firma ve yatırımcılarıyla
iş birliği yaptığını hatırlattı. Arslan, özel-

likle telekomünikasyon şirketlerinin Azerbaycan’la çok güzel iş birliği içerisinde
olduğunu söyledi. Bu iş birliğinin sadece
Azerbaycan’la sınırlı kalmadığını, bu coğrafyaya yayılarak daha da büyüdüğünü
ifade eden Arslan, şu bilgileri verdi: “TASİM
projesi kapsamında Çin’den başlayarak
Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Rusya’nın da içinde olduğu fiber optik altyapıyı Çin’den Avrupa’ya götürecek
güzel bir iş birliği çalışması yapıyoruz. 15
bin kilometrelik bu fiber optik hat hem ticaret ve ekonomiye katkı sağlayacak hem
de bölgedeki insanların Avrupa ile güçlü
ve kesintisiz iletişim kurmasını sağlayacak. Özellikle e-devlet ve e-ticareti düşündüğümüzde fiber alt yapı ile erişimin kolaylaşması, ticaretin de gelişmesi demek.
Çin bu konuda çok iyi pazar ve e-ticareti
çok iyi kullanıyor. Biz de istiyoruz ki Türkiye ve Azerbaycan olarak e-ticareti Çin’le

birlikte daha fazla kullanalım. Ülkelerimiz
bu sektörde daha fazla katma değer elde
etsin. Bunun olmazsa olmazı da iletişim
altyapısının çok güçlü olması. Bütün ülkeler bir araya gelerek fiber optik altyapıyı
birbirinin tamamlayıcısı haline getirdiğimiz
zaman biz bundan ziyadesiyle yararlanacağız. Türkiye bu konuda hazır.” dedi.

Çin’den Londra’ya kesintisiz hat
Bakan Ahmet Arslan, Asya’daki en rekabetçi,
en kısa ve en ucuz güzergâhlardan biri olan
orta koridora, tarihi İpek Yolu’nun devamı
olarak büyük önem atfettiklerini belirterek,
“Çin’den başlayarak Orta Asya ve Hazar bölgesini ülkemiz üzerinden Avrupa’ya bağlayan
orta koridor, İntermodal taşımacılığın etkin
kullanımı için de önemli bir fırsat sunuyor.”
dedi. Arslan, Çin’den Londra’ya kesintisiz taşımacılık hattı sağlamak üzere büyük ölçekli altyapı yatırımları gerçekleştirdiklerini de
sözlerine ekledi.
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BAKAN ARSLAN İZMİR’DE

SAMSUN ÇARŞAMBA
HAVALİMANI PİSTİ
YENİLENİYOR

AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda
konuşan Bakan Arslan, İzmir’e her gelişinde kent halkı ve
teşkilat mensuplarının olağanüstü sıcaklığıyla karşılaştığını,
bundan memnuniyet duyduğunu
belirtti. Türkiye’de huzur, barış ve
kardeşlik istediklerini, AK Parti olarak da 14 yıldır buna hizmet ettiklerini
kaydeden Arslan, İzmir’i ve Türkiye’yi kalkındırmayı amaçladıklarını aktardı.

KARS HARAKANİ HAVALİMANI PAT
SAHALARI YATIRIM İŞİ TEMEL ATMA TÖRENİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

PİSTTEKİ ÇÖKMELER NEDENİYLE 3 AY KAPALI
KALACAK OLAN SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI,
KISA SÜREDE YENİDEN HİZMETE SUNULACAK.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Çarşamba
Havalimanı’nın pisti ile terminal binasında incelemelerde bulundu.
Daha sonra Samsun Valiliği’ne giden Arslan burada basın toplantısı düzenledi. Bakan Arslan, Samsun Çarşamba Havalimanı’nın, pistindeki çökmeler nedeniyle 3 ay kapalı kalacağına işaret ederek,
bu sürede limanı yenileyeceklerini akardı. Limanın her türlü teknik
ve ilave katkı malzemeleri kullanılarak yapılacağını belirten Arslan, havalimanı terminal binası ile ilgili olarak da proje çalışması
başlattıklarını söyledi. Proje çalışmasının ardından mevcut terminal binasının dış hatlar olarak hizmet vereceğini, yeni yapılacak
terminal binasının da iç hatlara hizmet vereceğini kaydetti.
Samsun’a önemli yatırımlar
Arslan, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında Samsun’a
yapılan yatırımlarla ilgili olarak da, “AK Parti döneminde karayollarında Samsun’da yapılan yatırım miktarı 3 milyar 347 milyon
lira. Samsun Limanı özelleştirmeyle çok daha aktif hale geldi.
Samsun-Ankara arası hızlı tren hattını üç parçaya bölerek proje
çalışmalarını başlattık. Projeler biter bitmez Samsun-Çorum-Ankara hızlı tren projesini de hayata geçirmiş olacağız.” dedi.

HAVADA YOLCU
SAYISI 180
MİLYONU AŞTI

KOCAELİ’NDE
KAVŞAK AÇILIŞI
Dilovası’nda Eynerce Kavşağı’nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılan Bakan
Ahmet Arslan, Kocaeli’nin bölgenin erişilebilir bir
noktası olması için çalıştıklarını belirtti. Bölgeye
yaptıkları yatırımlara değinen Arslan, Kocaeli’de
80 yılda 102 kilometre bölünmüş yol yapılmışken, bugün bu rakamın 260 kilometreye çıktığını
dile getirdi. Arslan, “Kocaeli’ye bakanlık olarak
AK Parti hükümetleri döneminde 6,5 milyar lira
yatırım yaptık.” diye konuştu.

BÜYÜK PROJELER
TEK TEK BİTİRİLECEK
Bakan Ahmet Arslan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile birlikte İzmit-Kandıra Yolu
temel atma törenine katıldı. Törende konuşan
Arslan, yaptıkları projelerin Türkiye’nin daha fazla büyümesi ve daha fazla ticaret yapması anlamına geldiğini vurgulayarak, “Büyük projeleri tek
tek bitireceğiz. Sadece Ankara-Kocaeli-İstanbul
YHT ile yetinmeyeceğiz, Türkiye’nin her yerini
YHT ile donatacağız.” dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet
Arslan, özel uçak ile geldiği Kars’ta Harakani Havalimanı pat sahaları yapım işi temel atma törenine katıldı.
Arslan, törende yaptığı açıklamada, Kars için büyük önem
taşıyan yeni bir pist kazandırıldığını ve tüm birimlerdeki
uçuşların kesintiye uğramadan devam ettiğini bildirdi.
Arslan, Türkiye’nin havacılık sektöründe çığır açan, dünyaya
örnek olan projelere imza attığına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eskiden iki havayolu şirketi iki merkezden 26
havalimanına uçarken, bugün 7 merkezden 55 havalimanına
uçuyoruz. AK Parti hükumetleri başlarken Türkiye’de iç hat,
dış hat yılda 34 milyon yolcu taşınırken, bugün 180 milyonu
geçmiş durumdayız. Bunlar elbette ki gururlarımız. Türkiye,
Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın söylediği gibi
‘Havayolunu Halkın Yolunu’ yaparken, ‘uçakla uçmayan’
kalmayacak derken büyük hedefler ortaya koymuşlardı.
İşte bu hedefler doğrultusunda Türkiye kabuğuna sığmıyor.
Türkiye Dünya Sivil Havacılık Teşkilatı’nın konsey üyesi seçiliyor. Bu oldukça önemli ve nedeni de havacılıkta geldiğimiz
noktadır. İnşallah geldiğimiz nokta sayesinde dünyanın en
büyük havalimanını yapıyoruz. Çok değil 2 gün önce projesi
daha başlarken dünya çapında ödüller aldı. Biz daha çok işler yapacağız ve ödüller alacağız.”

KARS, ARDAHAN,
IĞDIR CAZİBE
MERKEZİ OLACAK
Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda
Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri düzenlendi. Etkinliğine katıldı. Etkinliğin açılışına katılan
Bakan Ahmet Arslan, etkinlik sayesinde Kars, Ardahan ve Iğdır’ın değerlerinin tanıtıldığını dile getirerek, “Bir olalım, beraber olalım, hep beraber Türkiye olalım. Bunun olmazsa olmazı önce tabanda,
yerelde bir ve beraber olacağız. Sonra Türkiye olarak güçlü olacağız. Anadolu’yu mazlumların, mağdurların umut kapısı yapan, orayı mazlumlara ana
kucağı yapan Türkiye olacağız.” dedi.

ÖĞRENCİLERE
TEKNOLOJİK DESTEK
Bakan Ahmet Arslan, SBK Holding Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın doğduğu Kars
Digor Bacalı Köyü’nde 8 yaşındaki oğlu Deniz’in
sünnet düğününde hediye edilen takılardan sağlanan parayla yaptırdığı 12 derslikli okulun açılışını
gerçekleştirdi. Eğitim konusunda ülkede önemli
yatırımlar yaptıklarını belirten Arslan, “Bakanlık
olarak desteklediğimiz geniş bant internetin tüm
okullara getirilmesi hususunda çalışmalarımız
devam ediyor. Fatih Projesi kapsamında özellikle
akıllı tahta olmak üzere çok fonksiyonlu yazıcı ve
tablet dağıtılması konusunda bakanlık olarak biz
bugüne kadar 2 milyon 200 bin özellikle tablet,
tahta ve çok fonksiyonlu yazıcı dağıttık ve bu çalışmalar devam edecek.” diye konuştu.
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DENİZCİLİK TÜRKİYE’NİN VAZGEÇİLMEZİDİR
DÜNYA DENİZCİLİK CAMİASINI BİR ARAYA GETİREN IMO DÜNYA DENİZCİLİK GÜNÜ YAN ETKİNLİĞİ, TÜRK
DENİZCİLİĞİNİN DÜNYA ÇAPINDA TANITILMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR PLATFORM OLDU.
Dünya Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından
her yıl bir ülkede düzenlenen ve bu sene
Türkiye’de gerçekleştirilen IMO Dünya Denizcilik Günü Yan Etkinliği Başbakan Binali Yıldırım ile
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da katılımıyla Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından desteklenen ve bu yıl “Denizcilik: Dünya
için Vazgeçilmezdir” temasını taşıyan etkinliğin
açılışında konuşan Başbakan Yıldırım, rızkını denizden çıkarmayı bekleyen balıkçı esnafına; fırtına, yağmur demeden deniz taşımacılığı yapan
nakliyecilere; denizlerin güvenliği için denizleri evi
bilen tüm denizcilere selam gönderdi. Kendisinin
de bir denizci olduğunu vurgulayan Yıldırım, denizi
olmayan bir şehirde doğmasına rağmen denizcilik
okuduğunu anlattı.
Küresel krizin etkileri ortadan kaldırılmalı
Yıldırım, dünya ekonomisinin daralmasının denizcilik sektörünün de büyümemesi anlamına geldiğine vurgu yaparak, “O halde yapılması gereken
bir an önce bu küresel krizin etkilerini ortadan kaldıracak, küresel tedbirlerin alınmasıdır. Avrupa ülkelerinde büyüme neredeyse yok denecek kadar
az. Türkiye ise büyümede dünya ortalamasının iki
katı bir performans gerçekleştiriyor.” dedi.

Bakan Arslan, IMO Dünya
Denizcilik Günü Yan Etkinliği
bayrağını Panama Denizcilik
Bakanı Jorge Barakat Pitty
Pitty’e teslim etti.

TÜRKİYE’DE TERSANELERDE AKTİF OLARAK 30 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR. İLGİLİ İŞ KOLLARI DA HESABA
KATILDIĞINDA GEMİ İNŞA SANAYİSİ YAKLAŞIK 300 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR.
Gemi inşa sanayisi 300 bin 		
kişiye istihdam sağlıyor
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da açılış konuşmasında, organizasyonun İstanbul’da yapılmasından mutluluk duyduklarını söyledi.
Dünyanın dört bir yanından gelen uzman
konukların sektörün ileriye gitmesine
katkı sunacağını dile getiren Arslan, Türkiye’nin de katkıda bulunmasının kendilerini mutlu ettiğini aktardı.
164 milyon kişi deniz yolunu tercih etti
Arslan, denizcilik sektörüne yönelik
ÖTV’siz yakıt uygulaması başlattıktan
sonra Türkiye’de yılda 164 milyon kişinin
şehir içi yolculukta deniz yolunu tercih
ettiğini belirtti. Bakan Ahmet Arslan,
“Türkiye’nin denizcilik alanında uluslararası arenada çok önemli bir konumda
olması, gerek bizi gerekse denizci arkadaşlarımızı gururlandırıyor. 2015 yılı
sonu itibarı ile Türk sahipli deniz ticaret
filomuzdaki gemi sayısı bin 535’e ve
tonaj bazında 29,2 milyon Dead Weight
tona ulaştı. Böylelikle dünya sıralamasında 14’üncü sıraya gelmiş durumdayız.” şeklinde konuştu.

Türkiye gemicilikte marka
Arslan, 2015’te Türk limanlarında toplam
416 milyon ton yük ve 8,1 milyon konteyner elleçlendiğini belirterek, bu rakamların güzel ama yetersiz olduğunu söyledi.
Türkiye’nin 79 tersanesi bulunduğunu

ifade eden Arslan, “Artık gemi inşa sektöründe küresel bir marka haline geldik.
2003’te 37 olan tersane sayımızı 2016 itibarıyla 79’a çıkardık.” ifadelerini kullandı.
Arslan, şu anda tersanelerde aktif olarak
30 bin kişinin çalıştığına değindi.

Ekİp ruhuYLA ÇALIŞMALIYIZ”
Etkinliğin kapanış töreninde konuşan
Arslan, iki gün boyunca çok başarılı
bir çalışma yapıldığını belirtti. Etkinlikte sektörün geleceği, beklentiler, yapılabilecekler ve yapılmak
istenenlerin konuşulduğunu kaydetti. Arslan, IMO Genel Sekterliği ile

çalışanlarına, Türkiye’deki sektör
temsilcilerine, akademisyenlere teşekkür etti. UDH Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka ile bakanlıktaki
çalışma arkadaşlarını sahneye davet
eden Arslan, ekip çalışmasının önemine değindi.
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“YATIRIMLARIMIZ
KESİNTİSİZ SÜRECEK”

ULAŞIM
PROJELERİYLE ÜLKE
EKONOMİSİ BÜYÜYOR
“TÜRKİYE’Yİ 2023 VİZYONUNA TAŞIYACAK
ULAŞTIRMA PROJELERİ ÜLKEMİZİN EKONOMİK
GELİŞİMİNE DE ÖNEMLİ KATKI SAĞLIYOR.”
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet
Arslan, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İstanbul PPP CoE ve Borsa
İstanbul iş birliğiyle gerçekleştirilen 2. İstanbul Kamu-Özel
Sektör İşbirliği Zirvesi’nin açılışına katıldı.
Arslan açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bulunduğu
konum itibariyle deniz, demir, kara ve hava yolu açısından
Asya ile Avrupa’yı birbirine bağladığını söyledi. Bu alanlarda ulaşımı kesintisiz hale getirmek için son 14 yılda büyük
bir mücadele verdiklerini ve ilk olarak kamu kaynaklarıyla
projeler ortaya koyduklarını dile getiren Arslan, kamu hızıyla işleyişiyle hedeflerine ulaşmanın zor olduğu için özel
sektörün dinamiğinden ve hızından yararlanmak adına ortaya bir perspektif koyduklarını anlattı.
2,5 milyar liralık yatırım
Arslan, havacılık sektöründe bugüne kadar 17 farklı PPP
modeliyle iş yaptıklarını kaydederek, bu başarılı örneklerle
sektöre 2,5 milyar liralık yatırımda bulunduklarını, 10 milyar doların üzerinde işletme hakkı devri ile özel sektörü
işin içine çektiklerini aktardı. Bütün bu projelerin taçlandığı
projenin İstanbul Yeni Havalimanı olduğuna değinen Arslan,
“Bedel, 10 milyar avro. Ya da 11 milyar doların üzerinde bir
yatırım bedeli. 25 yıllık işletme sürecinde de 25 milyar dolara yakın bir kira bedeli. Yani yatırımı ve işletmeyi üst üste
koyarsanız 35-36 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz.” şeklinde konuştu.

Bakan Ahmet Arslan, Ekonomi Bakanlığı
koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İhracat Zirvesi
2016’da yaptığı konuşmada, ihracatın, Türkiye’nin
büyük hedeflere ulaşma konusunda “olmazsa olmazı” konumunda bulunduğunu ifade ederek, ülkenin büyümesi yolunda ihracatın yaptığı katkılara
değindi. Arslan, demiryolu ve karayolunda son
yıllarda Türkiye’nin yaptığı atılımları hatırlatarak,
“Ancak daha büyük ve daha önemli hedefimiz şu;
özellikle coğrafyaları limanlarla, diğer alternatif
taşıma koridorlarıyla buluşturmak istiyoruz ki bu
coğrafyalarda ticareti ve ekonomiyi çok daha büyük hale getirelim ve ülkemizin ihracatına destek
olalım, bölgelerde katma değerler oluşturalım,
ülke ekonomisini büyütelim.” dedi.

TÜRK MÜTEAHHİTLERİ
DÜNYA ÇAPINDA
İŞLER YAPIYOR
Bakan Ahmet Arslan, Bahreyn Ulaştırma ve
Telekomünikasyon Bakanı Kamal bin Ahmed
Muhammed, Bahreyn Bayındırlık Bakanı Basim bin
Yacob Alhamer ve beraberindeki heyetle bir araya
geldi. Yemek öncesinde konuşan Arslan, dost ve
kardeş ülke Bahreyn’in bakanlarını ağırlamaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi noktasında yapılacak çok şey olduğunu belirten Arslan, “Türkiye ve Bahreyn arasındaki ticaret hacmi, maalesef iki ülkenin dostluğuna ve
kardeşliğine uygun durumda değil.” diye konuştu.

DÜNYANIN
DOSTLUK
ENERJİSİ
TÜRKİYE’DEN
YOLA ÇIKTI
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Cumhurbaşkanı
Erdoğan,
Başbakan Yıldırım,
Bakan Arslan ve
beraberindeki heyet
gemileri inceledi.

DÖRT YENİ ENERJİ GEMİSİ, TUZLA SEDEF
TERSANESİ’NDEN GANA, MYANMAR VE
ENDONEZYA’YA TÖRENLE UĞURLANDI.
Aralarında dünyanın en büyük enerji
gemilerinin de yer aldığı dört yeni
enerji gemisinin uğurlandığı “Dünyanın
Dostluk Enerjisi Türkiye’den Yola Çıkıyor”
isimli tören Tuzla Sedef Tersanesi’nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Karadeniz Holding’in 480 Megawatt (MW)
elektrik üretim kapasitesiyle dünyanın en
büyüğü olan “Karadeniz Powership Osman Khan” enerji gemisi Gana’ya, “Karadeniz Powership Onur Sultan” Myanmar’a,

120 MW kapasiteli “Karadeniz Powership
Gökhan Bey” ve “Karadeniz Powership Yasin Bey” ise Endonezya’ya uğurlandı.
Törende konuşan Arslan, Türk denizcilik
sektörünün uluslararası rekabette dünya
ile baş edebildiğini belirterek, Türkiye’nin
uluslararası krizleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi sayesinde
hasarsız şekilde atlatabildiğini ancak Türk
denizcilik sektörünün uluslararası çalış-

tığı için dünya krizlerinden etkilendiğini
anlattı. Arslan, “Ancak ne zaman sektörün bir ihtiyacını size arz ettik, siz sonuna kadar desteklediniz, destekliyorsunuz.
Talimatlarınız o yönde. Bize düşen de sizin talimatlarınız çerçevesinde hedeflere
ulaşmak adına, bütün taraflar olarak el
birliği yapmak, birlikte çalışmak, gösterdiğiniz 2023, 2053, 2071 hedeflerine ülkemizi götürmektir.” ifadelerini kullandı.

GEMİLERİMİZİ ARTIK KENDİMİZ YAPIYORUZ
TÜRKİYE, DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİYLE REKABET EDEBİLECEK
ÇOK ÖZELLİKLİ, ÖZEL GEMİLER YAPABİLİR HALE GELDİ.

Işık ve Arslan istasyonları gezdi.

Körfez ilçesinde yapımı tamamlanan İzmit Körfezi Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ve Trafik Gözetleme İstasyonları, Milli Savunma Bakanı Işık ile
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katıldığı törenle açıldı.
Arslan törende yaptığı konuşmada deniz
yolu taşımacılığının havayolu taşımacılığına göre 14 kat, karayolu taşımacılığına
göre 6,5 kat, demiryolu taşımacılığına
göre de 3,5 kat daha avantajlı olduğu bil-

gisini verdi. “Deniz otoyollarımızı kullanabilmek adına tersane sayımız 37’den 79’a
çıkmış durumda. Gemi inşaat kapasitemiz
440 bin Dead Weight tondan 4 milyonun
üzerine, aşağı yukarı 10 misline çıkmış durumda ve dünyanın birçok ülkesiyle rekabet edebilecek çok özellikli, özel gemiler
yapabilir hale gelmiş durumdayız.” diye
konuşan Arslar, Türkiye’nin yat üretiminde marka olduğunu ve 3’üncü sırada yer
aldığını vurguladı.
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KAMUNET
AĞI GENİŞLİYOR

14 YILDA 304 MİLYAR
LİRALIK YATIRIM YAPILDI
BAKAN ARSLAN, SON 14 YILDA 304 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPILDIĞINI; BUNUN 193 MİLYARININ
KARAYOLUNA, 54 MİLYARININ DEMİRYOLUNA, 30 MİLYARININ HABERLEŞMEYE, 23 MİLYARININ
HAVAYOLUNA, 4 MİLYARININ DA DENİZYOLUNA AKTARILDIĞINI BİLDİRDİ.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu (BTK) ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bütçeleri görüşüldü.
Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapan Arslan, ulaştırma ve bilişim sektöründe bölgesel farklılıkların ortadan kaldırılması ve her yerin erişilebilir olması tezini
savunduklarını belirterek, “Ülkemizin her
tarafının kalkınması ama en önemlisi de
bölgesel farklılığın ortadan kaldırılması
adına gayretimizi ortaya koyacağımızı ifade etmek isterim.” dedi.
Yatırımlara devam
Bugüne kadar karayollarında 24 bin 891
kilometrelik bölünmüş yol ağı ile 76 ili
birbirine bağladıklarını ifade eden Arslan,
özellikle yüksek hızlı tren hatlarında bin
213 kilometreye erişildiğini, havayolunda
faal olan havalimanı sayısını 26’dan 55’e
çıkardıklarını, denizyolunda 8,3 dedveyt
ton olan Türk sahipli filoyu 29,1 milyon
dedveyte çıkardıklarını anlattı.

41 milyar liralık kısmında ise çalışmaların
devam ettiğini bildirdi. Bakanlığın yatırım
programında bulunan proje portföyünün
3 bin 598 olduğu belirten Arslan, bunların toplam bedeli olan 273 milyar liranın
133 milyar liralık kısmının gerçekleştiğini
anlattı. Arslan, haberleşme sektöründe
e-Devlet ve siber güvelik alanlarında politika ve strateji geliştirme, koordinasyon
ve proje geliştirme faaliyetlerine değindi.

Bakanlığının son 14 yılda kamu özel iş
birliği yatırımları da dâhil olmak üzere
304 milyar liralık yatırım yaptığını belirten Arslan, bu kapsamda 193 milyar
lira karayoluna, 54 milyar lira demiryoluna, 30 milyar lira haberleşmeye, 23
milyar lira havayoluna, 4 milyar lira da
denizyoluna yatırım gerçekleştirdiklerini
kaydetti. Arslan, kamu özel iş birliğiyle
yapılan yaklaşık 80 milyar liralık yatırımın 39 milyar lirasının tamamlandığını,

2017 yılı bütçesi kabul edildi
Günümüzde hangi proje yapılırsa yapılsın bilişim ve haberleşme teknolojilerinin
kullanıldığını anlatan Arslan, “Bakanlığımızın sektördeki öncelikli politikaları, altyapının güçlendirilmesi, etkin rekabetin
sağlanması, yerli ve milli üretimin desteklenmesi, e-Devlet ve siber güvenlik
alanlarında milli çözümlerin oluşturulması ve bilgi toplumunun geliştirilmesi şeklinde özetlenebilir.” diye konuştu.
Bakan Arslan’ın milletvekillerinin soru ve
eleştirilerine verdiği yanıtların ardından
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının 2017 yılı
bütçeleri kabul edildi.

OVİT TÜNELİ
IŞIĞA KAVUŞTU
DOĞU ANADOLU İLE KARADENİZ BÖLGELERİNİ
BİRBİRİNE YAKINLAŞTIRACAK OLAN OVİT
TÜNELİ’NDE ÖNEMLİ BİR SAFHA DAHA GEÇİLDİ.
Başbakan Binali Yıldırım, Ovit Dağı’nda düzenlenen
“Ovit Tüneli Işık Göründü” Töreni’ne Bakan Ahmet
Arslan ile birlikte katıldı. Yıldırım törende yaptığı konuşmada, Rize’nin yaylalarıyla Erzurum’un yaylalarının kardeş olduğunu belirterek, “Bu dağlarda teröre yer yok, tünele yer
var. Bu dağlarda bölücülere yer yok, kardeşliğe yer var.”
diye konuştu.
Ayder yaylasıyla Ovit yaylasını bağladıklarını, Doğu Anadolu ile Karadeniz’in kardeşlik bağlarını artırdıklarını, tünel
hizmete girdiğinde hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edileceğini anlatan Başbakan Yıldırım, “Yılda, tam 35
trilyon tasarruf sağlayacağız. Tamamladığımızda bu Ovit
Dağı Tüneli deyip geçmeyin, dünyanın ikinci büyük tüneli
oluyor. Rize’ye de bu yakışır. Erzurum’a da bu yakışır. Türkiye’ye de bu yakışır.” ifadesini kullandı.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
ise konuşmasında, Bakanlık çalışanları, müteahhit firma
ve taşeron işçilerine teşekkür etti. “Işık Göründü Töreni”nin
hayırlı olmasını dileyen Arslan, “İnşallah 2018’de projeyi
bitirerek ülkenin, Rize’nin, Erzurum’un ve insanımızın hizmetine sokacağız. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Başbakan Yıldırım, tünele giderek, hazırlanan harita üzerinde, Bakan
Arslan’dan bilgi aldı. Daha sonra hazırlanan iş makinesini kullandı.

Bakan Ahmet Arslan, KamuNet Projesi Tanıtım Etkinliği ile 2016-2019 Ulusal Siber
Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı Çalıştayı’nın
açılışında yaptığı konuşmada, uçtan uca güvenlik
platformu olan KamuNet ağını geliştirdiklerini anlatarak, sisteme şu an 8 kurumun dâhil olduğunu
söyledi. KamuNet’in siber güvenlik risklerini en aza
indirgediğini bildiren Arslan, tüm sistemin tek bir
noktadan izlenmesinin önemli olduğunu kaydetti.
Arslan, kamu verilerinin KamuNet’le daha güvenli
şekilde iletilmesiyle, hem kamu verilerinin hem de
vatandaşların bilgilerinin saklandığı büyük veri altyapılarının güvenliğinin sağlanacağını belirtti.

İZBAN’DA
MUTLU SON
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İZBAN’da bir süredir devam eden grevin
tarafların anlaşmaya varmaları ile sonuçlandırıldığını açıkladı. Açıklamada görüşlerine yer verilen
Bakan Ahmet Arslan, grevin sonlanmasında emeği
geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ve İZBAN
yönetimine teşekkür etti. İZBAN’ın, İzmir’in kent içi
ulaşım sorununa kalıcı çözüm üreten çok önemli
bir proje olduğunu belirten Arslan, “İZBAN ile ulusal
demiryolu ağı kent içi ulaşım hizmetine sunulmuştur. Ayrıca merkezi yönetimle yerel yönetimin iş birliği yaptığı, metro standardında hizmet veren güzel
bir hizmettir.” ifadeledini kullandı.
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İZMİR 2016 MİLLİ
PUL SERGİSİ AÇILDI
PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ KENAN BOZGEYİK,
İZMİR 2016 MİLLİ PUL SERGİSİNİN AÇILIŞINI
GERÇEKLEŞTİRDİ.

DAHA ÇOK
PROJE ÜRETİN
BÖLGE MÜDÜRLERİNE SESLENEN ULAŞTIRMA
DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
MÜSTEŞARI SUAT HAYRİ AKA, DAHA ÇOK PROJE
ÜRETİLMESİNİ İSTEDİ.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge
Müdürleri Toplantısı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Saim İlçioğlu’nun ev sahipliğinde Nuri Demirağ Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka ve müsteşar
yardımcılarının da katıldığı toplantıda bölge müdürlerine
seslenen Müsteşar Aka,
“Bölge müdürlükleri Bakanlığımızın birer temsilcileridir. Bu yüzden sizler
çok önemli görevler üstleniyorsunuz. Türkiye’nin
2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Siz de
bekleyen projeleri bir
an önce hayata geçirin.
Daha çok proje üretin.”
dedi.
Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Saim İlçioğlu
ise Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı’nı daha yukarılara taşıyacak çok önemli konular üzerinde çalıştıklarını, bu projeleri hep beraber hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi
(PTT A.Ş.) ile Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen İzmir 2016 Milli
Pul Sergisi Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde açıldı.
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü
Kenan Bozgeyik, ülkemizin istiklalinden istikbaline
kadar her safhasında yer almış olan PTT’nin 176
yıllık tarihi boyunca memleketimiz ve milletimiz
için önemli hizmetlerde bulunduğunu söyledi. Bozgeyik, posta teşkilatının kurulduğu günden itibaren
acı-tatlı her anında insanlarımızın yanında olduğunu ifade etti. İzmir 2016 Milli Pul Sergisi’nin en
güzel anlardan biri olarak tarihteki yerini alacağını
kaydeden Bozgeyik, “Güzel İzmir’imizin bu güzel pul
sergisiyle şenlenmesi hepimiz için ayrı bir gururdur.
Bu anı bizlere yaşatan değerli büyüklerimize, saygıdeğer Başbakanımıza, Bakanımıza bir kez daha
şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada sizlerle
birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu
ifade etmek istiyorum. Milli Pul Sergimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şirketimizin
bir dünya markası olarak bütün dünyada yer alması dileklerimle hepinize saygılar sunuyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Bozgeyik, tarafından protokol
üyelerine günün anısına kişiye özel pul takdim edildi.

TÜRKİYE VE İRAN
ARASINDA İŞBİRLİĞİ
TCDD TAŞIMACILIK İLE İRAN DEMİRYOLLARI ARASINDA
TAŞIMALARIN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR.
İran Demiryolları Başkan Yardımcısı Hossein Ashoori ve Dış İlişkiler
Dairesi Başkanı Abbas Nazari, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü
Veysi Kurt’a çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki
yük ve yolcu taşımacılığının artırılması ile mevcut işbirliğinin geliştirilmesi
konuları görüşüldü.
“Komşudan ziyade kardeş gördüğümüz İran’ın demiryolu temsilcilerini
ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz.” diyen Genel Müdür Veysi Kurt,
Avrupa’dan İran’a ve diğer Asya ülkelerine demiryolu ile taşınacak yüklerin Türkiye üzerinden taşınmasının önemini vurguladı. Bu amaçla tarife
düzenlemeleri gerçekleştirdiklerini, Van Gölü üzerinde yapılan taşımacılığı
hızlandırmak amacıyla 50 vagon kapasiteli 4500 ton yük taşıyabilen 2
adet feribot temin edildiğini belirtti. Avrupalı meslektaşlarıyla yaptıkları
toplantılarda, Köln-Ankara-Tahran, Viyana-Ankara-Tahran parkurlarında
blok tren işletmenin altyapısını oluşturduklarını söyleyen Kurt, gerekli olan
pazarı müşterilerle paylaştıklarını ve bu tür projeleri birlikte başarmanın
her iki ülke açısından çok önemli olduğunu ifade etti.
İran Demiryolları Başkan Yardımcısı Hossein Ashoori de Türkiye’de bulunmaktan memnun olduklarını, dost ve kardeş iki ülke demiryolu arasındaki
ilişkilerin daha da artırılması için her türlü desteğe hazır olduklarını dile
getirdi. Avrupa’dan İran’ a ve ilerisi ülkelere yapılacak demiryolu taşımalarının Türkiye üzerinden yapılmasını istediklerini ve Avrupalı muhataplarına bunu ilettiklerini söyledi. İran ile Türkiye arasında 50 yıldır demiryolu
bağlantısı olduğunu, buna rağmen demiryolu taşımacılığının yetersiz olduğunu belirten Ashoori, 2015’te 200 bin ton yük taşındığını, bu taşımanın
1 milyon 200 bin tona çıkarılması için çabalayacaklarını sözlerine ekledi.

TÜRK DEMİRYOLU
SEKTÖRÜNDE
YENİ DÖNEM
Demiryolu sektöründe köklü
değişiklik sağlayacak serbestleşme süreci içerisinde kurulmuş olan
TCDD Taşımacılık A.Ş. faaliyetlerine
başladı. 24 Nisan 2013 tarihli 6461 sayılı “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının
Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun”
çerçevesinde kurulmuş olan TCDD Taşımacılık’ın 14 Haziran 2016 tarihinde
tescil işlemi tamamlandı. Türkiye’de demiryolu sektörünün
serbestleşmesine olanak
sağlayacak kanuna göre
TCDD, altyapı hizmet
sağlayıcısı olarak hizmet verecek, TCDD Taşımacılık ise tren işletmeciliği yapacak.
Şirket; yüksek hızlı tren,
konvansiyonel yolcu trenlerini
işletecek, banliyö, yük ve lojistik hizmet işletmeciliği yapacak, feribotla yük
ve yolcu taşımacılığını yürütecek. Tescil
işlemlerinin ardından Yönetim Kurulu
oluşturulan TCDD Taşımacılık’ın Genel
Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
Veysi Kurt, Genel Müdür Yardımcılığı ve
Yönetim Kurulu Üyeliği’ne ise Mehmet
Uras atandı.

7. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ
SEMPOZYUMU’NA YOĞUN İLGİ
BAKAN ARSLAN: “BÖLÜNMÜŞ YOLLAR, TEK YÖNLÜ YOLLARDA STANDART YÜKSELTİLMESİ VE
SICAK ASFALT HALİNE GETİRİLMESİYLE KAZA ORANLARINI BİNDE BİRE DÜŞÜRDÜK.”
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Ticaret
Odası (ATO) Congresium’da düzenlenen ve
3 gün süren 7. Karayolu Trafik Güvenliği
Sempozyumu’nun açılışına katıldı. Açılışta konuşan Arslan, sempozyumla istişare
yapmak, ülkeyi daha iyiye götürmek ve farkındalık yaratmanın amaçlandığını söyledi.
Arslan, trafiğin bir canavar ya da terör
olmadığını, hayatı kolaylaştıran, insanları
ailelerine, sevdiklerine ve dostlarına eriştiren bir sistem olduğunu anlattı. Trafik
kurallarına uyulmasının önemine işaret
eden Arslan, trafik kazalarında günde 20
insanın hayatını kaybettiğini, birçok kişinin
de engelli hale geldiğini bildirdi. Son 14 yılda
araç sayısının ve kilometre başına yolculuk
miktarının iki kat arttığını söyleyen Arslan,
6 bin kilometrelik bölünmüş yolu yaklaşık
25 bin kilometreye çıkardıklarını, çift yönlü
olmayan yolların kalite standardını artırarak trafikteki ortalama hızı 80 kilometreye
yükselttiklerini belirtti.
Kazalar engelleniyor
Ölümlü trafik kazası sayısının yüzde 17 azaldığını ifade eden Arslan, artan araç sayısı
ve trafik miktarı düşünüldüğünde bu oranın
bir başarı olduğunu, ancak yeterli olmadığını söyledi. Arslan, trafik kazalarının yüzde
90’ının insan hatasından, yüzde 10’unun ise

yollardan kaynaklandığını dile getirerek, “Biz
gerek bölünmüş yollar gerek tek yönlü yollardaki standart yükseltilmesi gerekse sıcak asfalt hale getirilmesiyle, yolların kazalardaki oranlarını binde birler mertebesine
düşürdük ve yaklaşık 2 bin 500 kaza kara
noktasını düzenledik, kavşaklar haline getir-

dik, kazaları engellemeye çalıştık. İstediğiniz
kadar iyileştirin, standardı yükseltin ne yazık
ki insanın olduğu yerde hatalar oluyor, dolayısıyla kaza olabiliyor. O zaman bize düşen
kaza olsa dahi tehlikeyi azaltacak, insanların
hayatını kurtaracak uygulamaları yapmak.”
değerlendirmesinde bulundu.

