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UDHB MÜSTEŞARI SUAT HAYRİ AKA, DAHA GÜVENLİ 
VE ÖZGÜR BİR İNTERNET ORTAMI OLUŞTURULMASI 
İÇİN İNTERNET GELİŞTİRME KURULU’NUN 
DESTEĞİNİ VE SEKTÖRÜN BU KONUDAKİ 
İŞBİRLİĞİNİ BEKLEDİĞİNİ SÖYLEDİ.

MÜSTEŞAR AKA’DAN 
GÜVENLİ İNTERNET MESAJI

S: 16

KARADENİZ’İ AKDENİZ’E BAĞLAYAN 
KORİDORUN EN ÖNEMLİ PARÇASI OLAN 

ILGAZ 15 TEMMUZ İSTİKLAL TÜNELİ, 
BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM’IN 
KATILIMI İLE HİZMETE AÇILDI.S: 14

150 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU

S: 8/9

TRANSİST İSTANBUL ULAŞIM KONGRESİ VE FUAR’ININ 
AÇILIŞINA KATILAN ARSLAN, TÜRKİYE’NİN 
ULAŞIM KORİDORU OLDUĞUNU SÖYLEDİ. S:  03

S:  12

S:  03

KARADENİZ’İN EN BÜYÜK LİMANLARINDAN BİRİ OLACAK FİLYOS’UN 
TEMELİ BAŞBAKAN YILDIRIM İLE BAKAN ARSLAN TARAFINDAN ATILDI

BAKAN ARSLAN, ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ALANINDA, 
14 YILDA, 320 MİLYAR LİRAYA YAKIN YATIRIM YAPTIKLARINI AÇIKLADI

DEV LİMANDA TEMELLER ATILDI

320 MİLYARLIK YATIRIM

15 TEMMUZ İSTİKLAL 
TÜNELİ HİZMETE GİRDİ

AVRASYA TÜNELİ’NİN AÇILIŞI İLE
SAYI: 05

ARALIK  2016

BUltenL
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULaŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

ulaştırma

TÜRKİYE 
ULAŞTIRMADA 
KORİDOR

Asya ile Avrupa kıtalarını 
deniz altından birleştiren Avrasya 
Tüneli muhteşem bir törenle açıldı. 
Dünyanın ayakta alkışladığı projenin 
açılışını devletin zirvesi yabancı 
konuklarla birlikte yaptı. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, tünelin ilk 
10 günlük gelirinin şehit ailelerine 
verildiğini açıklarken, Başbakan Binali 
Yıldırım projenin en büyük hayallerden 
biri olduğunu söyledi. Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan ise, projeye katkılarından dolayı 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, yeni yılın son 

gününü bakanlığa bağlı çeşitli birimleri zi-
yaret ederek geçirdi. 2017 yılına Bolu Dağı 
Tüneli Otoyol Bakım İşletme Şefliği kara-
yolu işçileriyle beraber giren Başbakan’ın 
yeni yıl kutlama ziyaretleri Yüksek Hızlı 
Tren (YHT) Gar Kompleksi’nde başladı. 
Burada işçilerle görüşen Arslan, baklava 
ikramında bulundu. Arslan, yeni yılın her-
kese sağlık, afiyet, huzur vermesi dileğin-
de bulunarak, “İş neyi gerektiriyorsa onu 
yapıyoruz ve 24 saat görevimizin başında-
yız.” değerlendirmesinde bulundu.

Türksat çalışanlarına kutlama
Bakanı Ahmet Arslan, yılbaşı gecesi Türk-
sat Şehit Ahmet Özsoy Merkezi çalışanla-
rını da ziyaret etti. Arslan’a merkez hak-
kında bilgi veren Türksat Genel Müdürü 
Cenk Şen, Türksat’ta beş ayrı yerde fonk-
siyon alanlarına göre nöbet tuttuklarını 
ifade ederek, “Arkadaşlarımız, yılbaşında 
da görevlerine devam ediyorlar.” dedi. 

PTT ve Esenboğa çalışanlarına ziyaret
Yılbaşı gecesi görev yapan PTT Ankara 
Posta İşleme Merkezi çalışanlarına ziya-
rette bulunan Arslan, sınır karakolunda 
görev yapan bir askere, kendi el yazısı ile 
yılbaşı kartı yolladı. Bakan Arslan’ın son 
durağı Esenboğa Havalimanı İtfaiye ve 
Karla Mücadele Merkezi oldu. Burada ça-
lışanlarla görüşen Arslan, İstanbul Orta-
köy’de yaşanan saldırıyı da kınadı. 

BAKAN AHMET ARSLAN, YENİ YIL GECESİNİ BAKANLIĞA BAĞLI 
BİRİMLERİ GEZİP, ÇALIŞANLARA DESTEK VEREREK GEÇİRDİ.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ba-
kanlığın 2016 yılı faaliyetlerini değerlendirmek ve 2017 yılına 

ilişkin hedefleri açıklamak için TCDD Kule Restoran’da basın mensup-
larıyla bir araya geldi. 2016 yılının zor bir yıl olduğunu ve mücadeleyle 
geçtiğini ifade ederek Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe giri-
şimini hatırlattı. Bakan Arslan, Türkiye’nin mücadelesini, gerek içeride 
gerek dışarıda devam ettirdiğini ve ettireceğini belirtti. 

Ulaştırma ana planı 
AK Parti hükümetlerinin ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında, 
14 yılda, 319 milyar 800 milyon lira yatırım yaptığını hatırlatan Bakan 
Arslan, 2016 yılında bakanlık olarak 26,5 milyar lira yatırım yaptıkla-
rını, 2017 yılında ise başlangıç ödeneklerinin 25 milyar 600 milyon lira 
olduğunu vurgulayarak, “Bu miktarın da çok üzerine çıkacağız.” dedi. 
Ulaştırma ana planı hazırladıklarını ve 2017 yılı içerisinde tamamlana-
cağının altını çizen Arslan, “Ulaştırma ana planı bittiğinde bundan son-
raki çalışmalarımızı bu ana plana ve kalkınma planlarına göre yürü-
tüyor olacağız. Lojistik master planı çalışmalarımız da bitmek üzere. 
Bu çalışmanın tamamlanmasıyla da bütün ulaştırma koridorlarında 
taşımacılıktan lojistiğe geçmiş olacağız.” şeklinde konuştu. 

AK PARTİ HÜKÜMETLERİ TARAFINDAN ÜLKEMİZDE SON 14 
YILDA ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ALANINDA, 
320 MİLYAR LİRAYA YAKIN YATIRIM YAPILDI.

YENİ YIL İÇİN 
MORAL ZİYARETLERİ 

Bakan Ahmet Arslan, Transist İs-
tanbul Ulaşım Kongresi ve Fuar 

açılışında, Türkiye’de bütün ulaştırma 
türlerinde koridorlar oluşturduklarını be-
lirterek, Anadolu’nun tekrar ulaştırmada 
koridor özelliği kazandığını söyledi.

TÜRKİYE ULAŞTIRMADA 
KORİDOR

Bakan Arslan, Anadolu Ajan-
sı’nın (AA) düzenlediği “Yılın 

Fotoğrafları Yarışması” oylamasına 
katıldı. Haber, Yaşam ve Spor katego-
rilerindeki fotoğrafları inceleyen Ars-
lan, Suriye’deki saldırılarda yaralanan 
5 yaşındaki Halepli Ümran Daknes’in 
fotoğrafına; Jakarta’da dalgaların kı-
yıya sürüklediği plastik çöp ve atıkları 
toplayan iki çocuğun fotoğrafına ve 
THY Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile 
Kızılyıldız Telekom’un karşılaşmasın-
dan bir kareye oy kullandı.

BAKAN ARSLAN YILIN 
FOTOĞRAFLARINI OYLADI

PTT’nin yerli ve milli bir uygula-
ma başlattığını açıklayan Bakan 

Ahmet Arslan, PTT’nin, dövizlerin Türk 
lirasına dönüştürülmesi işleminde 
herhangi bir komisyon almayacağı-
nı ve döviz bozduracaklara yüzde 10 
kargo indirimi uygulanacağını bildirdi. 
Arslan, “Ayrıca döviz bozduracak müş-
terilerin havale işlemlerinde yüzde 10 
indirim yapılacaktır. Vatandaşlarımız 
ePttAVM.com üzerinden seçili ürünler-
de yapacakları alışverişlerde ise yüzde 
5 indirim kazanacaklardır.” dedi. 

Bakan Ahmet Arslan, yerli arama mo-
toru konusunda da çalışmalar yaptıkla-

rını belirterek, “Türkçe karakterlerin kullanıla-
bileceği yazılımlar ve özellikle yerli bir arama 
motorunu geliştirmemiz ülkemiz açısından 
çok önemli.” dedi.

DÖVİZ BOZDURANA 
PTT’DEN TAM DESTEK

MİLLİ ARAMA MOTORU

Yeni yıla karayolu işçileri ile girdi. 

YHT çalışanlarına baklava ikramı...

Türksat ziyareti...

PTT ziyareti...

Esenboğa Havalimanı ziyareti...

Bakan Arslan’ın açıkladığI önemlİ 
bİlgİlerden bazıları şöyle:

BAKANLIKTAN 320 
MİLYAR LİRALIK YATIRIM

n Karayolları sektöründe harcanan para 18 milyar 300 milyon lira. 
n 92 adet, toplamda 307 kilometrelik tünel çalışması sürüyor. 
n Ovit Tüneli 2018’de açılacak. 
n 884 kilometre sinyalli hat yapıldı.
n 390 kilometre demiryolu hattı yenilendi. 
n Havacılık sektörüne 654 milyon yatırım yapıldı.
n İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk fazı 2018’de açılacak.  
n Çamlıca TV ve Radyo Kulesi haziranda açılacak. 
n 5G 2020’lerde devrede olacak. 
n 1915 Çanakkale Köprüsü’nün temeli atılıyor.
n İnternette Adil Kullanım Kotası 2018’de kalkacak.
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İZMİR İLE MANİSA’YI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK 
SABUNCUBELİ TÜNELLERİ’NDE SONA GELİNDİ. 8 
AYDA TÜNELLERİN DELME İŞLEMLERİ BİTİRİLECEK. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, İzmir ve Manisa programları kapsamında 

Sabuncubeli Geçidi’nde yapımı süren tünelleri inceledi. Ça-
lışmaların gözle görülür biçimde hızla ilerlediğini kaydeden 
Arslan, iki tüpte toplam 8 bin 200 metrelik tünel projesin-
den 6 bin 200 metreye ulaşıldığını belirtti. 

Bölge ekonomisine katkı
Mevcut hızla devam edildiği takdirde ayda ortalama 250 
metre tünel açılabildiğini söyleyen Arslan, “Sabuncube-
li Tünelleri’nde sona yaklaştık. Yaklaşık 8 ayda bu tünel-
lerin delme işlemlerini bitireceğiz. 8 Eylül Manisa’nın, 9 
Eylül İzmir’in kurtuluş yıl dönümü. Her iki ilin kurtuluş yıl 
dönümlerini ‘ışık göründü’ törenleri ile anlamlandıracağız. 
Daha sonra da aynı hızla devam ederek projeyi bitireceğiz 
ve bölgemiz insanının hizmetine sunmuş olacağız.” dedi. 
Sabuncubeli Tünelleri’nin bölge insanının hayatını kolaylaş-
tırmasının yanında Ege Bölgesi ekonomisi açısından önemli 
olduğunu dile getiren Arslan, projenin ekonomik kalkınmayı 
da beraberinde getireceğini dile getirdi. Arslan, “Bu tünel; 
sadece İzmir ve Manisa’yı birbirine bağlamakla kalmıyor, 
ülkemizin sanayi, turizm, ticaret ve liman şehirleri olan İz-
mir ile İstanbul’u da birbirine bağlıyor.” dedi.

SABUNCUBELİ’NDE 
SONA GELİNDİ

İstanbul-İzmir Otoyolu’nda incelemelerde 
bulunan Bakan Ahmet Arslan, incelemenin 

ardından açıklama yaptı. Arslan, projenin İzmir, İs-
tanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Manisa 
için çok önemli olduğunu söyledi. İzmir ve Manisa 
programı kapsamında Saruhanlı’da yol çalışma-
larıyla ilgili bilgi aldığını belirten Arslan, “Memnu-
niyetle görüyoruz ki Bornova Viyadüğü de dâhil 
olmak üzere Belkahve Tüneli bitmiş durumda. 
Daha önce söz verdiğimiz gibi sene sonunda bi-
tirmeyi hedeflemiştik ve hedefimizi gerçekleştir-
dik. Sayın Başbakan’ın katılımıyla 20 kilometresini 
daha İzmir tarafından hizmete alacağız.” dedi.

BELKAHVE TÜNELİ BİTTİ

Bakan Ahmet Arslan, Adıyaman’da Kah-
ta-Narince-Siverek yolu 1. kısım temel atma 

törenine katıldı. Törende konuşma yapan Arslan, 
önemli bir güzergâhın önemli bir halkasını ta-
mamlayacak 86 kilometrelik Kahta ve Siverek 
yolunda gerçekleştirilen çalışmalarla, özellikle 
50 kilometrelik kısmının 41 kilometreye düşürü-
leceğini belirtti. Yolun, Adıyaman ile Diyarbakır 
arasındaki mesafeyi hem kısaltması hem de ara 
koridoru konforlu hale getirmesi açısından önemli 
olduğuna dikkati çeken Arslan, buraların korku ve 
meşakkatli yollar olmaktan çıkartılıp, keyif yolu 
haline getirilmesini amaçladıklarını ifade etti. 

DOĞU VE BATININ 
KAVŞAĞI ADIYAMAN

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, Manisa Valisi Mustafa Hakan 

Güvençer’i makamında ziyaret etti. Manisa’ya yö-
nelik projeler ve çalışmalar hakkında bilgi veren 
Bakan Arslan, İstanbul ile İzmir’i birbirine bağlayan 
otoyolun yaklaşık üçte birine karşılık gelen 112 kilo-
metrelik bölümünün Manisa’dan geçtiğini, bu oto-
yolun yanında Manisa’yı Ege’ye ve İç Anadolu’ya 
bağlayacak ikinci otoyol için de proje çalışmalarının 
devam ettiğini dile getirdi. Manisa’nın endüstriyel 
büyüklüğüne dikkat çeken Arslan, “Ankara’dan Af-
yonkarahisar, Manisa ve İzmir’e gidecek hızlı tren 
hattının ihale süreçleri başlatılmayan hiçbir yeri 
kalmadı. İnşallah onu da 3 yıl içinde hizmete so-
kacağız. Böylece Manisa’nın otoyollar, yüksek hızlı 
tren, konvansiyonel tren hatları ve bölünmüş yol-
larıyla çok daha gelişmiş hale gelmesini sağlamış 
olacağız.” dedi. 

Manisa’yı EGERAY’a bağlayacağız
Yüksek Hızlı Tren hattının şehrin kuzeyinde yer alan 
otogarın güneyinden geçerek çevre yoluna paralel 
ilerleyeceğinin altını çizen Bakan Arslan, “Bunun ya-
nında mevcut yük trenlerine hizmet eden konvan-
siyonel hattımızı da şehrin içine sokmayacağız, 
yüksek hızlı tren hattımızın yanından üçüncü bir hat 
yapacağız.” şeklinde konuştu. Manisa merkezden 
başlayarak Menemen’e giden mevcut tren hattını 
iki hatta çıkaracaklarını belirten Arslan, “Bu iki hattı 
da banliyö tren hizmeti verecek şekilde Manisa’yı 
Menemen’e dolayısıyla EGERAY’a bağlamış olaca-
ğız. Manisa banliyö hattıyla EGERAY’ı entegre ede-
ceğiz. Bunun da ihalesini yaptık, sözleşmesini imza-
ladık. İki sene içinde bitireceğiz.” ifadelerini kullandı. 
Manisa’nın mevcut konvansiyonel tren hatlarını da 
rehabilite ederek, elektrikli, sinyalli ve 160 kilomet-
re hıza uygun hale getireceklerini dile getiren Ba-
kan Arslan, Akhisar’ı ikiye bölen tren hattını da şeh-
rin kuzeybatısına almak amacıyla 7,2 kilometrelik 
hat çalışması yaptıklarını, bunu da 2017’de hizmete 
almayı hedeflediklerini söyledi.

ANKARA-MANİSA-İZMİR YÜKSEK HIZLI TREN 
PROJESİNDE İHALEYE ÇIKILMAYAN ETAP 
KALMADI. HATTIN 3 YIL İÇİNDE HİZMETE 
GİRMESİ BEKLENİYOR.

MANİSA YÜKSEK 
HIZLI TREN’E KAVUŞACAK

Bakan Arslan’a Manisa 
Valiliği’nden teşekkür plaketi 

takdim edildi. 



BAKAN ARSLAN SOMA ŞEHİTLERİNİ ZİYARET ETTİ

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Soma ziyare-

ti kapsamında, vatandaşlarla da birara-
ya geldi. Oldukça sıcak karşılanan Bakan 
Arslan’a bir vatandaş, Arslan’ın adının 
kaligrafi ile yazıldığı bir tabloyu hediye 
etti. Arslan daha sonra Mayıs 2014’te ya-

şanan maden kazası 
sonrasında hayatı-
nı kaybedenler için 
oluşturulan Soma 
Madenci Şehitliği’ne 

de ziyarette bulundu. 
Bakan Arslan, Şehit-
likte yatanların me-
zarlarına karanfil 
bıraktı ve dua etti.
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SOMA ÇEVRE YOLU AÇILDI

AKDENİZ 
SAHİL YOLU 

2019’DA 
TAMAM SOMA ŞEHİR MERKEZİNDEN GEÇEN 

TRANSİT TRAFİĞİ ŞEHRİN DIŞINA  
ÇEKMEK VE KENT İÇİ TRAFİĞİNİ 
RAHATLATMAK İÇİN 80 MİLYON LİRAYA 
YAKIN YATIRIM YAPILDI. 

AKDENİZ SAHİL YOLU’NUN, 2018 
YILI SONUNA KADAR YÜZDE 90’I 
BİTİRİLECEK. 2019 YILI İÇERİSİNDE DE 
YOLUN TAMAMI HİZMETE VERİLECEK. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Soma Çevre 

Yolu açılış törenine katıldı. Törende konuş-
ma yapan Bakan Ahmet Arslan, 4 şeritli 
bölünmüş yolun 3 köprülü kavşak ve 2 
hemzemin kavşakla birlikte 80 milyon 
liraya mal olduğunu söyledi. Manisa’da 
80 yılda 76 kilometre bölünmüş yol ya-
pılırken, AK Parti hükümetleri döneminde 
375 kilometre bölünmüş yol yapıldığının 
altını çizen Arslan, İstanbul-İzmir Otoyol 
Projesi’nin İstanbul’dan çok Manisa’nın 
projesi olduğunu, yolun 112 kilometresinin 

2017 yılı bütçesine ilişkin, TBMM 
Genel Kurulu’nda konuşma yapan 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanı Ahmet Arslan, Bakanlık olarak ulaş-
tırma, denizcilik ve haberleşme alanında 
14 yılda yapılan yatırım tutarının yaklaşık 
320 milyar lira olduğunu açıkladı. Arslan, 
karayolları alt yapı yatırımlarına ise 196 
milyar lira harcama yapıldığının altını çizdi. 
Muhalefet milletvekillerinin konuşmala-
rı sırasında Akdeniz Sahil Yolu projesine 
yönelik eleştirilerde bulunduklarını hatır-
latan Arslan, “Akdeniz Sahil Yolu’nun yü-
rümediği söylendi. Akdeniz Sahil Yolu’nun 
hepsinde tüneller, viyadükler, köprüler, 
bölünmüş yollar dâhil çalışmalarımız 
devam ediyor. 2018 sonuna kadar yüzde 
90’ın üzerinde, 2019’da da tamamını bitir-
miş olacağız.” dedi.  

“Önce köprü sonra otoyol”
Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprü-
leriyle ilgili, “Niye köprüler, otoyollar bit-
meden açılıyor?” eleştirisi yapıldığına dik-

kentten geçtiğini anlattı. Manisa’da, Kara-
yollarının 16, Devlet Demiryolları’nın 4 
projesinin olduğunu bildiren Arslan, De-
mirci-Gördes arasındaki 55 kilometre-
lik yolu A sınıfına çevirmek için projesini 
yaptıklarını, kısa sürede hizmete sunacak-
larını, Kula ve Alaşehir arasındaki 70-80 
kilometrelik yolun da A sınıfına ulaşması 
için çalışmaların yapıldığını belirtti. 

kat çeken Arslan, şunları kaydetti: “Önce 
köprüyü yapacaksınız, sonra otoyol. Bu 
işin mantığı bu. Garantilerle ilgili burada 
çok eleştiri yapıldı. Elbette ki, garantileri 
verirken projenize güveninizi ortaya ko-
yacaksınız. Otoyolun tamamı bittiğinde 
beraberinde trafiğini oluşturacak, bunu 
da ortaya koyacaksınız. Çanakkale, Os-
mangazi, Yavuz Sultan Selim köprüleri 
bağlantı otoyollarıyla birlikte Marmara 
etrafında bir ring oluşturuyor, bunu hesa-
ba katacaksınız. Daha da önemlisi, biz bir 
yolu yaparken sadece yolun üzerinden ge-
çen araçlardan elde ettiğimiz parayı değil, 
onun bulunduğu mahalle, ticaret ve eko-
nomik olarak katma değerini, insanımızın 
sosyal yaşamını, refahını ne kadar artırdı-
ğını da hesaba katıyoruz, bütün planları, 
programları buna göre yapıyoruz.”

Bakan Arslan, 
Soma ilçesinde 
bulunan Madenci 
Şehitliği’ni ziyaret 
ederek, mezarlara 
karanfil bıraktı.

“YHT hepimizin gururu”
AK Parti iktidarlarının, demiryollarına 14 
yılda harcadığı paranın yaklaşık 55 milyar 
lira olduğuna dikkat çeken Arslan, bakan-
lığının hizmetleri ve projeleri hakkında bilgi 
verdi. Arslan konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “Marmaray’da şu an 172 milyon yolcu 
taşımış durumdayız. Yüksek Hızlı Tren ise 
hepimizin gururu, herkes yaşayarak görü-
yor. Bin 213 kilometrelik yüksek hızlı trene 
haiziz ve 30 milyon insanı taşıdık. Yüksek 
hızlı tren de artık ülkemizin gurur duydu-
ğu, özellikle birçok projenin inşaatının de-
vam ettiği bir sektör. Ankara-Sivas devam 
ediyor, Ankara-İzmir devam ediyor, Bur-
sa-Bilecik devam ediyor, Konya-Karaman 
devam ediyor. Karaman’dan başlayarak 
Mersin’e, Adana’ya çalışma devam ediyor, 
Gaziantep istikametinde devam ediyor.”

Bakan Arslan, 
TBMM Genel 
Kurulu’nda 
milletvekillerine 
hitap etti. 
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Dünyaya model olacak ulaştırma projesi Avrasya Tüneli, yabancı medya kuru-
luşlarında da büyük ilgi gördü. Tünelin açılışı öncesinde incelemelerde buluna-
rak, son kontrolleri bizzat gerçekleştiren Arslan, açılış sorasında da AP, AFP, 
ANSA-İntervista ve YONHAP gibi dünyanın önde gelen ajans ve medya kuruluş-
larının temsilcilerine Avrasya Tüneli’nin teknik özelliklerini anlattı. Tünelin aynı 
zamanda İstanbulluların yaşamlarını büyük ölçüde kolaylaştıracağını belirtti. 

DÜNYA MEDYASINDAN YOĞUN İLGİ

ASYA İLE AVRUPA DENİZİN 
ALTINDAN BİRLEŞTİ
İSTANBUL, DÜNYAYA MODEL OLACAK 
BİR ULAŞTIRMA PROJESİNE DAHA 
SAHİP OLDU. 150 YILLIK HAYAL OLAN 
AVRASYA TÜNELİ, YERLİ VE YABANCI 
DEVLET ADAMLARININ KATILIMIYLA 
HİZMETE GİRDİ. 

BAŞBAKAN YILDIRIM: “MARMARAY, YAVUZ SULTAN SELİM VE OSMANGAZİ KÖPRÜLERİ GİBİ 
HAYALLERİ BİRER BİRER GERÇEĞE DÖNÜŞTÜREREK İNSANIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ.”

Asya ile Avrupa kıtasını deniz 
tabanının altından karayoluyla 

birleştiren Avrasya Tüneli’nin açılışı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Baş-
bakanı Giorgi Kvirikaşvili, Ulaştırma De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, yabancı devlet adamları ile çok 
sayıda bakanın katılımıyla gerçekleşti-
rildi. Törende konuşma yapan Cumhur-
başkanı Erdoğan, Avrasya Tüneli’nin 
yaklaşık 4 yılda inşa edildiğini, kendi 
alanında pek çok ilkleri barındırdığını ve 

Başbakan Yıldırım: Hayalden gerçeğe
“Her şey insanımızın hayatını kolaylaştır-
mak için.” diyerek konuşmasına başlayan 
Başbakan Binali Yıldırım, “Avrasya Tüneli 
de en büyük hayallerimizden biriydi. Ham-
dolsun Marmaray gibi, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü gibi ve Osman Gazi Köprüsü gibi 
hayalleri birer birer gerçeğe dönüştüre-
rek bugünlere geldik. Açtığımız her eser, 
ülkemize kazandırdığımız her büyük proje, 
yürüttüğümüz her hizmet bu toprakların 
hakkı ve emeği olan aziz milletimiz için-
dir.” dedi. 14 yılda 6 bin kilometrenin üze-

henüz projenin inşaat aşamasındayken 
birçok ödül aldığını ifade etti. Günde 100 
bin aracın dışarıdaki hava şartlarından 
etkilenmeden tüneli kullanabileceğini 
ifade eden Erdoğan, “Artık fırtına çıktı, 
vapur seferleri iptal oldu, sis çöktü, köp-
rüde trafik durdu gibi haberleri geride 
bırakıyoruz. Bir taraftan Marmaray, bir 
taraftan Avrasya Tüneli. Avrasya Tüne-
li sayesinde İstanbul’un iki yakası arasın-
da dışarıdaki iklim şartlarından etkilen-
meden kesintisiz araç ulaşımı mümkün 
hale geldi.” dedi.  

rine 19 bin kilometre bölünmüş yol inşa 
ettiklerini dile getiren Yıldırım, “156 yıllık 
demir yolu ağlarımızı yeniledik, kara tren 
devrinden hızlı tren dönemine geçtik. Ha-
vaalanları sayısını ikiye katladık. İnşallah 
yeni havalimanımızı 2018’in 26 Şubat’ında 
devreye almış olacağız. Hayırlı olsun şim-
diden.” şeklinde konuştu.

Bakan Arslan: Müteşekkiriz
Açılışta konuşan Bakan Arslan da, bakan-
lığın yaklaşık 100 bin çalışanı ve yükleni-
cileriyle birlikte 250 bin kişinin Cumhur-

İş bilenin, kılıç kuşananın
Avrasya Tüneli’nin yatırım bedelinin 1 
milyar 245 milyon dolar olduğunu vur-
gulayan Erdoğan, “Bu eser için devletin 
kasasından tek kuruş çıkmamıştır. İş bile-
nin, kılıç kuşananındır. Tünelin inşasını ve 
işletmesini üstlenen firmalar, bir bölümü 
öz kaynak bir bölümü kredi olarak projenin 
finansmanını kendileri sağlamıştır. Yaklaşık 
25 sene boyunca kamu payı ve vergilerle 
Hazine’ye yılda 180 milyon lira gelir getire-
cek tünelin işletmesi, bu sürenin sonunda 
tamamen devlete geçecek.” diye konuştu.

başkanı Erdoğan’ın talimatlarını yerine 
getirmeye çalıştığını belirterek, çalışanlar 
ve üstleniciler adına katkıları nedeniyle Er-
doğan’a teşekkür etti. Arslan, şunları söy-
ledi: “Ecdat, 150 sene denizin altından geç-
me rüyasını, hayalini ortaya koydu ve bu 
hayal sayenizde Marmaray ile gerçekleşti. 
Ancak Türk insanı olarak bizim memnu-
niyetimiz, ecdadın hayalini gerçekleştirip 
Marmaray’ı yapmakla yetinmeyip ‘yanına 
ikinci gerekir’ dediniz, talimat verdiniz. Biz 
sizlere müteşekkiriz. Talimatla kalmadı-
nız, yol gösterdiniz, destekler verdiniz.” 
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İSTANBUL’DAKİ HAİN SALDIRIDA ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU 
SONER İDİL, VAN’DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI. ŞEHİT 
POLİS, GÖZYAŞLARI VE DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ.

İstanbul Beşiktaş’ta Vodafo-
ne Arena yakınında ve Maçka 

Parkı’nda gerçekleştirilen terör sal-
dırısında şehit olan polis memuru 
Soner İdil, Van’da son yolculuğuna 
uğurlandı. Van’ın Tuşba ilçesindeki 
Yukarı Norşin Camisi’nde düzenle-
nen cenaze törenine katılan Ulaş-
tırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanı Ahmet Arslan, vatandaşlarla 
birlikte şehidin tabutunu omuzladı.

Birlik mesajı 
Şehit babası Mikdat İdil’e Türk bay-
rağını teslim eden Bakan Arslan, 
“Değerli babanın vakur duruşu-
nu, sözlerini, büyüklüğünü görünce 

söylenebilecek tek şey var, Allah 
şehit olmaya hazır bu evlatları ye-
tiştiren babalardan, annelerden razı 
olsun. Herkes bilsin ki bu anneler, 
babalar, şehit olma yolunda yemin 
etmiş bu gençler olduğu sürece 
sonsuza kadar birliğimiz, beraber-
liğimiz, dirliğimiz devam edecek.” 
diyen Arslan, “Herkes bunu bilsin, 
hainlerin hainlikleri, ördükleri ço-
raplar onların başına geçecektir. Bu 
vatan, bu toprak bize yurt olarak 
bin yıldır milyonlarca şehit verile-
rek emanet edilmiş. Biz inşallah bu 
emaneti bizden sonraki nesillere 
teslim edeceğiz ve sonsuza kadar 
yaşatacağız.” ifadesini kullandı.

ŞEHİT POLİS VAN’DA 
TOPRAĞA VERİLDİ

Fırat Kalkanı Harekâtı’nda 
şehit düşen Piyade Astsu-

bay Kıdemli Çavuş Ömercan Ye-
kebağcı’nın cenaze töreni Kars’ta 
gerçekleştirildi. Cenazeye katılan 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, törenin 
ardından basın mensuplarına açık-
lamalarda bulundu. Ülkemizin hızla 
kalkındığına, 2023 ve 2053 hedef-
lerine emin adımlarla yürüdüğüne 
dikkat çeken Bakan Arslan, Türkiye 
üzerinde hain emelleri olanların da 
boş durmadıklarını söyledi. Suriye 
ve Irak’ta ciddi bir otorite boşluğu 
olduğunu ifade etti. 

“3 ayda bir proje açıyoruz”
Avrasya Tüneli hakkında da açık-
lamalarda bulunan Bakan Arslan, 
tünelden ilk 14 saatte Asya’dan 
Avrupa’ya 10 bin 938 araç, Avru-
pa yakasından da Asya’ya 13 bin 
araç geçtiğine dikkat çekti. Dün-
yanın, Türkiye’yi gıptayla izlediğine 
vurgu yapan Arslan, “Dünyada 
kriz varken, büyük projeler durma 
noktasına gelmişken, Türkiye 3 
ayda bir büyük projelerin açılışını 
yapıyor.” şeklinde konuştu.

İÇERDE VE 
DIŞARDA 
MÜCADELEYE 
DEVAM

Bakan Ahmet Arslan, şehit polis memuru Soner İdil’in cenaze töreninden 
sonra Van Valiliği’ni ziyaret etti. Vali İbrahim Taşyapan tarafından karşı-
lanan Bakan Arslan, şeref defterini imzaladıktan sonra yaptığı açıklama-
da, ülkenin kalkınmasını engellemek için kötü niyetli mihraklara maşalık 
edilmesinin üzüntü verici olduğunu söyledi. Hiçbir terör örgütünün başa-
rılı olamayacağının altını çizen Bakan Arslan, bunun en iyi örneğinin 15 
Temmuz’da görüldüğünü dile getirdi.

“KENDİ KANLARINDA BOĞULACAKLAR” 

Şehit İdil, dualar ve 
gözyaşları arasında 

toprağa verildi.

Bakan Arslan, söz konusu eğitime katılan Bakanlık 
personellerine sertifikalarını takdim etti. 

KAMUDA ENGELLER KALKTI 
“2003 YILINA KADAR 
5 BİN 500 CİVARINDA ENGELLİ 
KAMUDA İSTİHDAM EDİLİRKEN, 
BUGÜN 40 BİNİN ÜZERİNDE ENGELLİ 
İSTİHDAM EDİLİYOR.” 

istihdam ediliyor. Engellileri kendi katego-
rilerinde sınava tabi tutarak kamuda is-
tihdam edilmelerini sağlamak başarılı bir 
uygulamaydı. Bugün sadece bu kapsamda 
30 bine yakın engelli arkadaşımız istihdam 
edildi. Sayın Başbakanımızın bakanlığı dö-
neminde engellilerin hayata katılabilmesi 
adına çağrı merkezlerinde evden çalışa-
bilmeleri, ‘Gören Göz’ projesi gibi pek çok 
proje, havalimanlarını engelsiz havalimanı 
haline getirmek adına yaptıklarımız, en-
gelsiz denizler, engelsiz demiryolları... Ba-
kanlık olarak hayata dokunduğumuz her 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dola-
yısıyla düzenlenen “Ülkem için Dün-

yam için Ben de Varım”  Engelli Personel 
Eğitim Programı’nın sertifika törenine ka-
tılan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, bireylerin ve top-
lumların hayatını kolaylaştırabilmek adına 
gayret sarf ettiklerini vurguladı. Engelli 
olmanın hayattan kopmak manasına gel-
mediğinin altını çizen Bakan Arslan, “Sü-
recin içinde sonuna kadar gayret eden, 
bugün bizim paydaşımız olan, halka hiz-
meti, Hakk’a hizmet olarak bilen, bulundu-
ğu kuruma ve ülkesine katkı sağlayan, bu 
eğitimi alan 55 mesai arkadaşımı tebrik 
ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki bu yoldalar.” 
diye konuştu. 

“Hayatı engelsiz hale getiriyoruz”
Birçok alanda sosyal sorumluluk projele-
rini yerine getirmek için gayret sarf ettik-
lerini belirten Arslan, “2003 yılına kadar 5 
bin 500 civarında engelli kamuda istihdam 
edilirken, bugün 40 binin üzerinde engelli 

alanda hayatı engelsiz hale getirmek için 
olağanüstü gayret sarf ediyoruz.” dedi.

“3. El Projesi’nde mesafe aldık”
Arslan, engelli vatandaşların özellikle bil-
gisayar teknolojilerini daha ileri seviyede 
kullanabilmeleri için yürüttükleri 3. El Pro-
jesi’nde de mesafe aldıklarını belirterek, 
“Kurumumuzdaki 2 bin 339 arkadaşımızın 
gayretlerini arttırabilmek ve yaşama daha 
fazla dokunmalarını sağlamak adına, 55 
arkadaşımızı da örnek alarak eğitimlerini 
tamamlayacağız. Bu farkındalığı Bakanlar 
Kurulu’na taşıyarak diğer bakanlıkların da 
benzer çalışmaları yapmalarını sağlamak 
istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Bakan Ahmet Arslan, iki günlük resmi ziyaret 
kapsamında Tahran’da İran Telekomünikasyon 

ve İletişim Teknoloji Bakanı Mahmoud Vaezi ile bir 
araya geldi. Bilgi ve iletişim konusunda İran ile güçlü 
işbirliklerinin bulunduğuna dikkat çeken Arslan, “İş-
birliklerini bundan sonra da artırmak adına teknik bir 
ekip oluşturduk. Bu ekip, çalışmalara hemen başla-
yacak.” ifadelerini kullandı. Arslan, “Posta konusunda 
yüzyıllardır yaptığımız iş birliğini, ICT konusunda da 
artırarak devam ettireceğiz. Bu da hem ülkelerimiz 
hem de coğrafyamızın menfaatine olacaktır.” dedi. 

İRAN’LA ICT 
SEKTÖRÜNDE İŞBİRLİĞİ

Bakan Ahmet Arslan, resmi ziyaret kapsa-
mında bulunduğu başkent Tahran’da, İran Yol 

ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi ile bir araya geldi. 
İki ülkenin ilişkilerini daha da geliştirmek ve bölge-
deki yaşamı daha da kolaylaştırmak adına önemli 
çalışmalar ortaya koyduklarını belirten Arslan, 
kara, deniz, hava ve demiryolu olmak üzere 4 sek-
törde de çok güçlü hedeflerinin olduğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
Katar Emiri Şeyh Temim Hamad Al-Sani, 

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite İkinci Top-
lantısı’na katıldı. Toplantının ardından anlaşmaların 
imza törenine geçildi. Törende iki ülke arasındaki 
mutabakat zaptı, anlaşma, eylem planları ve ortak 
bildiri Erdoğan ile Sani’nin huzurunda imzalandı. İki 
ülke hükümetleri arasında Bilgi ve İletişim Teknolo-
jisi Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Bakan Ah-
met Arslan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed 
bin Abdurrahman Al-Sani tarafından imzalandı.

ULAŞIMDA 
İRAN’LA İŞBİRLİĞİ

KATAR’LA 
İMZALAR ATILDI

KARADENİZ’İN EN BÜYÜK LİMANLARINDAN BİRİ OLACAK 
FİLYOS LİMANI’NIN TEMELİ BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM 
İLE BAKAN AHMET ARSLAN TARAFINDAN ATILDI. 

Zonguldak Limanı’nda, Fil-
yos Limanı temel atma ve 

yapımı tamamlanan tesislerin 
toplu açılış töreni düzenlendi. Tö-
rende konuşma yapan Başbakan 
Binali Yıldırım, Filyos Limanı’nın 
Zonguldak için olduğu kadar 
ülke açısından da büyük öneme 
sahip olduğunu vurguladı. 

AK Parti iktidarı döneminde, 
14 yılda, denizciliğe çok bü-
yük önem verdiklerini belirten 
Başbakan Yıldırım, “Zonguldak 
Filyos Limanımız hizmete gir-
diğinde dış ticaretin gelişmesi 
açısından hayati öneme sahip 
olacak. 2002’de sadece 35 
olan denizcilik okulları sayısını 
100’ün üzerine çıkardık. Deniz 
ticaret filomuz dünyada 19’uncu 
sıradaydı, bugün 14’üncü sıra-
ya yükseldi. Tersane sayımız 
37’den 79’a çıktı. Deniz ticaret 
alanında ÖTV’siz yakıt getirerek, 
taşımacılığı teşvik ettik böylece 
kıyılarımız arasında deniz ta-
şımacılığını yüzde 80 artırdık. 
Sahillerde 293 olan balıkçı ba-
rınağı sayısını 384’e çıkardık. 
İzmir’e, Mersin’e büyük bir li-
man, Karadeniz’in merkezi Zon-

guldak Filyos’a da Türkiye’nin 
üçüncü büyük limanının yapımı-
nı da bugün başlattık. Dış tica-
retimiz açısından büyük öneme 
sahip olacak ve Karadeniz’in en 
önemli limanlarından biri haline 
gelecek. İnşallah önümüzdeki 
seneden itibaren de endüstriyle 
ilgili yatırımımıza da başlamış 
olacağız.” dedi.

“İş yapmanın
 mutluluğunu yaşıyoruz”
Törende konuşma yapan Ulaş-
tırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan ise deniz-
ciliği tekrar devlet politikası ha-
line getirerek iş yapmanın mut-
luluğunu yaşadıklarını söyledi. 
“Zonguldak’ta özellikle ulaştır-
ma projeleri, ulaştırma yatırım-
ları, ticaretin, ekonominin, ülke 
kalkınmasının olmazsa olmaz-
larıdır.” diyen Bakan Arslan, “Bu 
projelerin öneminin farkında 
olan bir Cumhurbaşkanımız var. 
Marka olmuş bir Başbakanımız 
var. Biz dolayısıyla sizlerin izin-
de 240 bin çalışma arkadaşı-
mızla projeleri bir bir bitirip in-
sanımızın hizmetine sunacağız.” 
ifadesini kullandı.

DEV LİMANDA 
TEMELLER ATILDI

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizci-
lik Fakültesi’nin 132. Geleneksel Ba-

lık Günü Bakan Ahmet Arslan’ın katılımı 
ile gerçekleşti. Yabancı bayraklı yatların 
ve gemilerin sahillerimizde gezdiğine dik-
kati çeken Arslan, “Onların Türk bayrağı 
çekebilmesi adına çok önemli düzenleme 
yapıyoruz. Kolaylıklar getiriyoruz, yabancı 
bayraklı değil Türk bayraklı yatlar, gemi-
ler marinalarımızda, koylarda gezsin isti-
yoruz. Bunun düzenlemesini birkaç güne 
kadar çıkaracağız.” dedi.

Törene Başbakan Binali Yıldırım, UDH Bakanı Ahmet Arslan, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Faruk Özlü, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ ile eski bakan ve vekiller katıldı. 

YABANCI 
GEMİLERE TÜRK 
BAYRAĞI

Bakan Ahmet Arslan, Gemi Mü-
hendisleri Odası’nın 62. kuruluş yıl 

dönümü programında konuştu. Arslan, 
“Türk sahipli filo olarak yaklaşık 9 mil-
yondan 29 milyon dedveyt tona geldik. 
19’uncu sıradan 14’üncü sıraya geldik. Öte 
yandan son 14 yılda tersane sayısı 37’den 
79’a yükselmiştir. Çok daha önemlisi yak-
laşık 400 ile 450 bin dedveyt ton inşaat 
kapasitesinden 4,5 milyona geldik. 10 
misli artış var. Sektörün geleceği inşallah 
beklentilerimiz ve sivil toplum kuruluş-
larının temsilcilerinin söylediği gibi umut 
verici.” şeklinde konuştu. 

DENİZCİLİĞİN 
GELECEĞİ 
UMUT VERİCİ

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Ars-
lan, Moritanya Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Nani 

Chrougha ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşme 
öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Arslan, 
iki ülke arasında mevcut ilişkileri ekonomik ve kültürel yönleriyle 
ele alarak geliştirmek üzere bir araya geldiklerini ifade etti. 

16 Türk teknesi avlanıyor
Moritanya’nın balıkçılık sektörünün Türkiye’nin ilgi duyduğu sek-
törlerden biri olduğunu vurgulayan Bakan Arslan, Moritanya’nın 
Türkiye’ye balık ihraç eden en önemli ülkelerden biri olduğunu, 
bu ülkenin 2013’te Türkiye’nin balık ürünleri ithal ettiği ülkeler 
sıralamasında Norveç’ten sonra ikinci sırada yer aldığını anlattı. 
Arslan, şu anda Moritanya’da 45 ila 60 metre arasındaki 16 Türk 
teknesinin balık avcılığı yaptığını belirterek, “Türkiye-Moritanya 
ilişkilerinin balıkçılık sektörü bazında geliştirilmesi ve bu anlam-
da hükümetlere düşen yasal zeminin oluşturulmasıyla, orta ve 
uzun vadede yatırımcılar açısından büyük fırsatlar doğuracağını 
söylemekte fayda görüyorum.” ifadesini kullandı.

Moritanya’da balıkçı eksiği var
Bu yılın Türkiye için Moritanya’daki balıkçılık sektörünün keşfe-
dilmesi anlamına geldiğini dile getiren Bakan Chrougha, denizle-
rinde çok fazla, çeşitli ve kaliteli balıklarının olduğunu vurguladı. 
Chrougha, “Büyük ölçekli balıkçı eksiğimiz var, üretim ihtiyacımız 
çok fazla. Bu yüzden Türkiye’nin balıkçılık filolarını Moritanya’ya 
avlanmak üzere davet etmek istiyorum.” dedi.

MORİTANYA BALIKÇILIK VE DENİZ EKONOMİSİ BAKANI 
NANİ CHROUGHA, TÜRKİYE’NİN BALIKÇILIK FİLOLARINI, 
MORİTANYA’YA AVLANMAK ÜZERE DAVET ETTİ. 

MORİTANYA’DAN 
‘BALIKLARIMIZI 
AVLAYIN’ ÇAĞRISI 
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ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, YOĞUNLUK YAŞANAN SAATLERDE 
ANKARA METROLARININ VAGON SAYISININ ARTTIRILMASINI PLANLIYOR. 

Ankara metrolarının hizmet odak-
lı işletilmesi ve taleplerle uyumlu 

hale getirilmesi konularının görüşüldüğü 
istişare toplantısı Altyapı Yatırımları Ge-
nel Müdürlüğü’nde (AYGM) gerçekleşti-
rildi. Toplantıya Altyapı Yatırımları Genel 
Müdürü Erol Çıtak, Elektrik, Gaz ve Otobüs 
İşletmeleri (EGO) Genel Müdürü Balamir 
Gündoğdu, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınar, 
Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcı-

ANKARA METROLARINDA VAGONLAR ARTIYOR

UDHB MÜSTEŞARI SUAT HAYRİ 
AKA, DAHA GÜVENLİ VE ÖZGÜR BİR 
İNTERNET ORTAMI OLUŞTURULMASI 
İÇİN İNTERNET GELİŞTİRME 
KURULU’NUN DESTEĞİNİ VE SEKTÖRÜN 
BİRLİKTELİĞİNİ BEKLEDİĞİNİ SÖYLEDİ.

İnternet Geliştirme Kurulu’nun 
yeni dönem ilk toplantısı Ulaştır-

ma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Müsteşarı Suat Hayri Aka başkanlığında 
gerçekleştirildi. Toplantıya Kurul Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Tayfun Acarer, Haberleşme 
Genel Müdürü Ensar Kılıç, Mobil Servis 
Sağlayıcı İş Adamları Derneği (MOBİL-
SİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Kerem Alkin, Prof. Dr. Atilla Özgit, İnter-
net Medyası Derneği Başkanı Hadi Özışık, 
HAVELSAN Genel Müdürü ve Bilgi Güven-
liği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay 
katıldı. Kuruldan beklentilerinin yüksek 
olduğunu belirten Aka, ulusal genişbant, 
e-devlet, KamuNet, siber güvenlik stra-
tejisi, veri merkezi gibi konularda politika 
ve strateji önerilerinin hazırlanması ve 

internet kullanımının teşviki, daha gü-
venli ve özgür bir internet ortamı oluş-
turulması için kurul üyelerinin desteğini 
beklediğini ifade etti. 

Farkındalığı arttırıcı çalışmalar
Kurul Başkanı Acarer, internet medyası, 
Türkçe içerik, milli uygulamalar pazarının 
geliştirilmesi, mobil internet ve internetin 
yaygın ve etkin kullanımı konusunda gö-

rüşlerini beyan etti. İnternet Geliştirme 
Kurulu Üyesi ve Haberleşme Genel Mü-
dürü Ensar Kılıç da, vizyoner çalışmalara 
ihtiyaç olduğunu belirterek, sadece İstan-
bul’da ve Ankara’da değil, Anadolu’nun 
birçok yerinde, internetin etkin kullanımı-
na yönelik farkındalığı artırıcı çalışmalar, 
etkinlikler yapılması gerektiğini ve Ba-
kanlık olarak bu yönde gereken her türlü 
desteğin verileceğini kaydetti. 

sı Şamil Kayalak, Altyapı Yatırımları Genel 
Müdür Yardımcısı Mustafa Nevzat Düza-
ğaç, AYGM ve EGO’dan uzmanlar katıldı. 
Toplantıda, Ankara metrolarının hızlı, gü-
venli ve konforlu ulaşım aracı olarak hiz-
met vermesi, özellikle pik saatlerde artan 
yolcu talebinin karşılanması için vagon 
sayılarının artırılması konuları değerlen-
dirilirdi. 2017 yılının ilk haftasında açılma-
sı planlanan Keçiören M4 metro hattının 
hizmete alınması süreci de planlandı. 

MÜSTEŞAR AKA’DAN 
GÜVENLİ İNTERNET MESAJI

YURTDIŞINDAN GELEN İLAÇLARIN PTT ARACILIĞIYLA 
TAŞINMASINA İLİŞKİN PROTOKOL, PTT GENEL 
MÜDÜRÜ KENAN BOZGEYİK VE SGK BAŞKANI 
MEHMET SELİM BAĞLI TARAFINDAN İMZALANDI.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) ile 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yurtdışından 

gelen ilaçların PTT aracılığı ile getirilmesine yönelik proto-
kol imzalandı. Kapsamında ilaç bulunan gönderilerin taşın-
masına ilişkin protokolün imza törenine PTT Genel Müdürü 
Kenan Bozgeyik ve SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı katıldı. 
Protokolün imzalanmasının ardından konuşma yapan Bağlı, 
2007 yılında SGK ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında 
yapılan bir protokol çerçevesinde yurtdışından gelen ilaçla-
rın bugüne kadar TEB üzerinden getirildiğini, ancak Ekono-
mi Koordinasyon Kurulu kararları doğrultusunda bu konu-
da yeni bir eylem planı hazırladıklarını ifade etti. 

İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi
2015-2016 yıllarında yurtdışı ilaç bütçesinin 1,4 milyar TL 
civarında olduğunu 2017 yılında ise 1,5 milyar TL’lik bir 
bütçenin öngörüldüğünü ifade eden SGK Başkanı Bağlı, “Bu 
işbirliği sayesinde hem sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttı-
racağız, hem ilaca erişimi kolaylaştıracağız, hem de mali-
yeti düşüreceğiz. SGK olarak bu işle ilgili bir Sağlık Sosyal 
Güvenlik Merkezi kurduk. Adını da İbni Sina Sağlık Sosyal 
Güvenlik Merkezi koyduk.” dedi. Protokolün önemine işaret 
eden PTT Genel Müdürü Bozgeyik ise, sağlık ve sosyal yar-
dım alanlarında hizmet kalitesini en üst düzeye çıkarmaya 
ve kaynakları tasarruflu kullanmaya yönelik bu işbirliği ile 
iki kurum arasında örnek bir çalışma gerçekleştirildiğini be-
lirtti. Bozgeyik, “SGK ile daha önce de işbirliği protokolleri 
imzaladık. Bu çalışmaları başarıyla yürütüyoruz. Şimdi de 
ilaçla ilgili altyapıyı kurarak işbirliğimizi kuvvetli bir şekilde 
devam ettireceğiz.” diye konuştu. 

TÜRKİYE’NİN İLAÇLARI 
PTT’YE EMANET

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan-
lığı Müsteşar Yardımcısı Şaban Atlas’ın oğlu 

Fatih Atlas, İstanbul Ümraniye Belediyesi Nikâh 
Sarayı’nda Merve Atlas’la dünya evine girdi. Nikâ-
ha, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, AK Parti Sivas Milletvekili Selim 
Dursun, UDHB Müsteşarı Suat Hayri Aka, UDHB 
Müsteşar Yardımcıları Galip Zerey, Orhan Birdal, 
Ahmet Selçuk Sert ile Deniz Ticareti Genel Müdürü 
Cemalettin Şevli, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Bedri 
Olcay Özgürel, UDHB Basın ve Halkla İlişkiler Mü-
şaviri Turan Özyanık ve çok sayıda davetli katıldı. 

ILS CAT 1 sistemiyle hizmet veren Erzu-
rum Havalimanı, Devlet Hava Meydanları 

İşletmesi’nin (DHMİ) yaptığı yatırım ile ILS CAT 2 
sistemine geçti. Sisli havalarda iniş ve kalkışla-
rın daha güvenli olmasına imkân veren ILS CAT 
2 sistemi, uçakların Erzurum Havalimanı’nı pas 
geçme oranını da yüzde 80 azaltmış olacak. 
Mevcut ILS CAT 1 sistemi ile sisli havalarda uçak-
ların havalimanına inebilmesi için 550 metre pist 
görüş mesafesi gerekirken, ILC CAT 2 sistemi ile 
bu mesafe 300 metreye kadar düşecek. Özellik-
le kış aylarında sisten dolayı aksaklıkların yaşan-
dığı limanda yeni sistem ile uçak seferlerindeki 
aksama ve rötarın da önüne geçilmiş olunacak. 

KARA KIŞ 
ARTIK ERZURUM’U 
VURMAYACAK

ŞABAN ATLAS  
OĞLUNU EVLENDİRDİ



Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli büyük 
bir törenle hizmete girdi. Törene Baş-

bakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çok 
sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Törene 
telekonferans ile katılan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü rakamla 
718 milyon, eski rakamla 718 trilyon lira ya-
tırım bedeli olan Tünelin, son aylarda adeta 
seriye bağladıkları büyük proje açılışlarının 
son halkası olduğunu kaydetti. 

Ilgaz 8 dakikada geçilecek
Erdoğan, 17 kilometrelik bu geçidin, zor-
lu kış şartlarında sık sık kapandığı için va-
tandaşların mağdur olduğunu aktararak, 
“Hizmete açtığımız bu tünelle Ilgaz Dağı 8 
dakika gibi kısa bir sürede dışarıdaki hava 
durumundan etkilenmeden geçilebilecektir. 
Yaklaşık 4 yılda tamamlanan bu projenin 
başından sonuna, her aşamasında emeği 
geçen başta Başbakanımız olmak üzere, 
bakanlarımızı, tüm kurumlarımızı, işçisinden 
mühendisine inşasında görev alan herkesi 
tebrik ediyorum” diye konuştu. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Avrupa Hesaplama Sistemine 
geçilmesiyle birlikte milli gelirden büyüme-
ye kadar pek çok alanda aslında çok daha 
iyi bir seviyede olunduğunun ortaya çıktığını 
belirterek, 2023 hedeflerine ulaşmalarını 
kimsenin engelleyemeyeceğini vurguladı. 

139 yıllık hayal gerçeğe dönüştü
Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım 
ise ülkeye kazandırdıkları her eserin Türki-

ye’nin geleceği, milletin huzuru ve mutlulu-
ğu için bir yatırım olduğuna işaret etti. 139 
yıllık bir hayalin gerçekleştirildiği tünelin 
sadece Çankırı ve Kastamonu için değil tüm 
Türkiye için çok büyük öneme sahip olduğu-
nu vurgulayan Yıldırım, “Bolu Dağı Tüneli’ni 
biz bitirdik ama daha ilginci 50 kilometre tü-
neli 80 yılda yapan bir Türkiye’den 14 yılda 
346 kilometre tünel yapan bir Türkiye’ye 
gelmişiz. Sadece bu sene bin kilometreye 
yakın bölünmüş yol yaptık. 920 kilometre 
tek yön yol yapıldı ve 82 kilometre de tünel 
bitirdik. Bütün bunlar 79 milyon milletimizin 
duası ve desteğiyle oluyor.” 

Tünel 4 yılda tamamlandı
Toplamda 5 bin 500 metrelik iki tüpten 
oluşan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nin 
4 yılda bittiğine dikkat çeken Bakan Ars-
lan, Bolu Dağı Tüneli’nin ise 3 bin metre 
olduğunu ve 17 yılda bitirilebildiğine işa-
ret etti. Bakan Ahmet Arslan, “Bolu Dağı 
Tüneli’nin 17 yıllık yapım sürecinin sadece 
son 1,5 yılı AK Parti hükümeti dönemin-
deydi ve bitmez denilen tüneli biz tamam-
ladık. Bolu Tüneli’nin zemini kötüydü’ diye-
bilirler. Ilgaz Tüneli’nin zemini de balçıktı. 
Biz, balçık zeminde çalışıp 4 yılda tüneli 
bitirdik.” dedi. 

KARADENİZ’İ AKDENİZ’E BAĞLAYAN KORİDORUN EN ÖNEMLİ 
PARÇASI OLAN ILGAZ 15 TEMMUZ İSTİKLAL TÜNELİ AÇILDI. 

15 TEMMUZ İSTİKLAL 
TÜNELİ HİZMETE GİRDİ

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan törene 
telekonferans ile 
katılarak önemli 
mesajlar verdi. 


