1915 ÇANAKKALE KÖPRUSU IÇIN TEKLIFLER ALINDI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ VE BAĞLANTI YOLLARI İHALESİNDE, 5,5 YILLIK YAPIM SÜRESİ DÂHİL OLMAK ÜZERE 16 YIL
2 AY 12 GÜN İLE EN KISA SÖZLEŞME SÜRESİNİ, DAELİM-LİMAK-SK-YAPI MERKEZİ ORTAK GİRİŞİM GRUBU (OGG) VERDİ.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULaŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI
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S:
2011 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na yapımı devredilen Keçiören
Metrosu büyük bir törenle hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, metronun açılmasıyla birlikte Keçiörenli olmanın
daha büyük bir ayrıcalık haline geleceğini belirtirken, Başbakan
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Binali Yıldırım, bölgenin trafik yükünü hafifletecek, ilçe halkının
hayatını kolaylaştıracak önemli bir eseri hizmete aldıklarını anlattı.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise, bu yılın
ilk çeyreğinde AKM’den Kızılay’a kadar olan 3,5 kilometrelik yerin
ihalesini yaparak, tüm hattı iki sene içinde bitireceklerini duyurdu.

KAYSERİ VE TEKİRDAĞ’A ÖNEMLİ YATIRIMLAR S: 10/11 TÜRKİYE ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜ S: 16
SİBER GÜVENLİK
İÇİN İMZALAR ATILDI
BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN GÜVENLİĞİNİN
SAĞLANMASI AMACIYLA HAZIRLANAN SİBER GÜVENLİK
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ, ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE
HABERLEŞME BAKANI AHMET ARSLAN VE MİLLİ SAVUNMA
BAKANI FİKRİ IŞIK ARASINDA İMZALANDI.
S: 05

“TÜRKSAT 6A İLE
DEVLER LİGİNE GİRDİK”
İLK MİLLİ HABERLEŞME UYDUSU PROJESİ TÜRKSAT 6A
HAKKINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNAN ULAŞTIRMA
DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MÜSTEŞARI SUAT
HAYRİ AKA, PROJEYLE BİRLİKTE TÜRKİYE’NİN
DEVLER LİGİNE ADIM ATACAĞINI SÖYLEDİ. S: 14
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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ’NDEN

GEÇİŞLER SERBEST OLACAK

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Anadolu
Ajansı (AA) Editör Masası’nın canlı yayın
konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı
sistemini de içeren anayasa değişikliğine
ilişkin soru üzerine Arslan, yıllardır icraatın başında olanların, ülkeyi yöneten kişilerin, Cumhurbaşkanlığı sisteminin çok
daha yararlı olacağını ortaya koyduklarını
söyledi. Çok büyük projeler yürüttüklerine

Yavuz Sultan Selim Köprüsü
“Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün hizmete girmesiyle İstanbul trafiğinde büyük rahatlama oldu. Sera gazı emisyonu oranı azaldı.”

1915 Çanakkale Köprüsü
“Köprünün temeli 18 Mart’ta atılacak.
Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle gerçekleştirilecek. Hedefimiz Cumhuriyetin
100’üncü yıl dönümü olan 2023’te ayak
açıklığı 2023 metre olan bir köprüyü
Türkiye’ye kazandırmak.”

işaret eden Arslan, “Bu sistem ile biz ülkemizin, insanımızın ihtiyacı olan, coğrafyamızın üzerimize yüklediği sorumluluğun
gereği olan projeleri çok daha hızlı, pratik
Avrasya Tüneli
“Tünel şu anda 14 saat, 07.00-21.00 saatleri arasında çalışıyor. Amacımız, sistemin
oturması. Zaman içerisinde 100 bin aracın
geçeceği bir sistemi test etme şansınız
yok. Yaşarken gerekli tedbirleri alıyoruz,
14 saat trafik hizmeti veriyoruz. Olası aksaklık ve eksiklikleri gece gideriyoruz.”

15 Temmuz Şehitler Köprüsü
“Köprüde yenileme yapılacak, trafiği kısıtlayacağız. Dolayısıyla serbest geçiş
sistemi için 2-3 ay insanları mağdur
edip, dönüp sonra takviye için de 2-3 ay
mağdur etmek yerine bu iki çalışmayı
birleştiriyoruz. Takviye etme, güçlendirme işlemi ile birlikte 15 Temmuz Şehitler
Köprüsü’ndeki serbest geçiş sistemini
de bu sene hayata geçireceğiz.”

hayata geçirebileceğiz.” şeklinde konuştu.
Bakan Ahmet Arslan’ın, hizmete giren ve
devam eden projelerle ilgili verdiği önemli
bilgiler şöyle:

Osmangazi Köprüsü
“Köprünün geçiş ücretlerinde yapılan
indirim araç trafiğine olumlu yansıdı. Biliyorduk ki Yavuz Sultan Selim Köprüsü
ile Osmangazi Köprüsü’nde ve bunların
devamı olan otoyollarda belli bir süre
geçmeden, ilave kendi trafiğini oluşturmadan, istediğimiz rakamlara erişemeyecektik. Bu bizim için sürpriz olmadı.”
Kanal İstanbul Projesi
“Proje, İstanbul ve bölge için çok önemli.
Projede şu ana kadar birçok güzergâh
çalışıldı ancak 5 güzergâhta ayrıntılı çalışma yapma kararı alındı ve bu noktada
son aşamaya gelindi. Yaklaşık 43 kilometrelik, büyük gemilerin geçebileceği
çok önemli bir kanal yapacağız.”

GAZETECİLERE KUTLAMA
Bakan Ahmet Arslan, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada,
gazeteciliğin halkın haber alma ve bilgi
edinme hakkına, ülkenin barış, huzur ve
güven ortamının güçlenmesine katkı sağlayan en önemli meslek gruplarından biri
olduğunu vurguladı. Arslan, “Meslek etiğine tam bir bağlılıkla, vatandaşlarımızın
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NÜFUSU 500’DEN AZ OLAN VE MOBİL
HABERLEŞME ALTYAPISI BULUNMAYAN
3 BİN 300 YERLEŞİM YERİNE 4,5G
HİZMETİNİN GÖTÜRÜLMESİ AMACIYLA
ŞUBAT AYINDA İHALEYE ÇIKILACAK.
3 YILDA 500 BİNE YAKIN VATANDAŞA
4,5G HİZMETİ SAĞLANACAK.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, nüfusu
500’den az olan ve mobil haberleşme
altyapısı bulunmayan 3 bin 300 yerleşim
yerinde 500 bine yakın vatandaşa 4,5G
hizmetinin götürülmesi amacıyla ihaleye çıkacaklarını açıkladı. Haberleşme
Genel Müdürlüğünce ihaleye çıkılacağını
belirten Bakan Arslan, 2011’de çıkarılan
Bakanlar Kurulu kararı ile nüfusu 1-500
arasında bulunan yerleşim yerlerine
GSM hizmeti götürülmesinin, Evrensel
Hizmet Kanunu kapsamına alındığını ve
bu görevin Haberleşme Genel Müdürlüğü’ne verildiğini hatırlattı.
Yerli baz istasyonuna destek verilecek
Arslan, 2013 yılında yüklenici firmayla
imzalanan sözleşmeyle yaklaşık bin 800
yerleşim yerine, 250 bin vatandaşa hizmet götürüldüğünü ifade ederek vatandaşlardan GSM hizmetinin yanı sıra artık
genişbant internet hizmeti talebinin de
geldiğini dile getirdi. Şubat ayında ilana
çıkılacak ihaleyle söz konusu yerleşim
yerlerinde 3 yıl içinde hizmet sağlanacağını kaydeden Arslan, ihale kapsamında
ayrıca yerli baz istasyonu kullanımına da
destek vermeyi hedeflediklerini söyledi.
İhtiyaç arttı
Bilgi teknolojileri ve iletişim sektörünün
insan ve toplum yaşamındaki üretim,
eğitim, sağlık, ulaşım ve savunma gibi
sektörlerin hizmetlerini sunabilmeleri ve
geliştirebilmelerinin altyapısını oluşturduğunu bildiren Arslan, bilgi ve iletişim
teknolojilerinin büyük bir ivme kazanması nedeniyle tüm dünyada genişbant iletişime olan ihtiyacın arttığını vurguladı.

gözü, kulağı ve dili olan tüm basın mensuplarının, demokrasimizin güçlenmesinde önemli bir rol aldıkları da göz ardı
edilemez bir gerçektir. Gazeteciler demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarıdır.”
dedi. Arslan, 15 Temmuz darbe girişimi
sırasında da gazetecilerin büyük katkı
sağladığının da altını çizdi.

Yayın Koordinatörlüğü:
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

4,5G GİTMEYEN
YERLEŞİM YERİ
KALMAYACAK
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HEDEF, 2020’DE
5G’YE GEÇMEK
BAKAN ARSLAN, TÜRKİYE’NİN, 5G TEKNOLOJİSİNİ
DÜNYAYLA EŞ ZAMANLI OLARAK, 2020 YILINDA
UYGULAMAYI HEDEFLEDİĞİNİ AÇIKLADI.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, 1 Nisan
2016’da hayata geçen 4,5G teknolojisinden hemen sonra 5G
ile ilgili çalışmalar başlattıklarını, 5G teknolojisini dünyayla eş zamanlı uygulamayı hedeflediklerini açıkladı. 5G teknolojisini gerektiğinde
yurtdışına ihraç edecek hale gelebilmeyi hedeflediklerini de ifade eden
Arslan, 5G teknolojisinin uygulamaya girmesiyle endüstri uygulamalarının daha da gelişeceğini ve çalışmaları yürütülen akıllı ulaşım sistemleri için de uygun bir altyapı kurulacağını vurguladı. 5G konusunun
hükümet tarafından en üst düzeyde sahiplenildiğini dile getiren Arslan,
Türkiye’de 5G ile ilgili çalışmaları koordine etmek amacıyla ilgili kamu
kurumları, işletmeciler, tedarikçiler, akademi ve sivil toplum kuruluşlarıyla Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda 29 Nisan 2016’da Yeni Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri Türkiye Forumu’nu (5GTR) kurduklarını anımsattı.
İhraç edebilir hale gelmeliyiz
ULAK Projesi ile yeni nesil iletişim altyapısında, yerli ve milli ürün geliştirilmesi konusunda önemli mesafe kat ettiklerini dile getiren Bakan
Arslan, “Sadece 5G’yi değil, bu sektörde kullanılacak bütün ürünleri yerli olarak geliştirmemiz ve dışarıya ihraç edebilir hale gelmemiz
gerekiyor. Bu amacın 5G ve ötesi yönünde ilerletilmesi ve güçlendirilmesi küresel anlamda rekabetçi yeni bir endüstri oluşturulmasını
sağlayacaktır. Savunma Sanayii Müsteşarlığına bağlı birimler, BTK ve
TÜBİTAK ile işleticilerle, üniversitelerle güzel bir iş birliğimiz var. Yaklaşık 6 üniversitemiz aktif olarak çalışıyor. Hedefimiz 2020’de 5G teknolojisini Türkiye’ye getirmiş olmak.” dedi.
Olumlu gelişmeler var
5G teknolojisi kapsamında Japonya ile de iş birliği içinde olduklarına
dikkat çeken Bakan Arslan, “Sayın Başbakanımızın öngörüsü ile kurduğumuz iş birlikleri sayesinde, bugün dünya ile 5G teknolojisini kullanabilecek ve gerektiğinde bunu ihraç edecek hale geleceğiz. 40 milyar
cihazın nesnelerin internetini kullanarak akıllı şekilde birbiriyle bağlanacağından bahsediyoruz. O yüzden 2020’de 5G teknolojisini Türkiye’ye getirmiş olmamız, nesnelerin internetini ve onun kalkınmaya
getireceği katkıyı kaçırmamamız lazım.” diye konuştu.
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SİBER GÜVENLİK İÇİN
İMZALAR ATILDI
BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA
HAZIRLANAN SİBER GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ, UDH BAKANI AHMET ARSLAN
VE MİLLİ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK ARASINDA İMZALANDI.

Bakanlar Arslan ve Işık
imzalanan protokol
sonrası el sıkıştı.

BİLİŞİMDE YERLİ
ÜRÜN İÇİN İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI
BAKAN AHMET ARSLAN, 5G VE ÖTESİ TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI’NDA YAPTIĞI KONUŞMADA DÜNYADAKİ
UYGULAMALARLA REKABET EDEBİLECEK YERLİ VE MİLLİ ÜRÜN GELİŞTİRMEK AMACIYLA ÇALIŞMA
BAŞLATTIKLARINI AÇIKLAYARAK, BU KAPSAMDA YERLİ BİLİŞİM FİRMALARINI İŞ BİRLİĞİNE DAVET ETTİ.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ASELSAN tarafından düzenlenen 5G ve Ötesi
Teknolojileri Konferansı’na katıldı. Konferansın açılışında konuşan Bakan Arslan,
4,5G’den 5G’ye gidiş çalışmalarını çok
önemsediklerini dile getirerek bu önem
çerçevesinde nerede, ne tür çalışma yapılırsa yapılsın katkı vermeye ve
birlikte yol almaya hazır olduklarını dile getirdi. Türkiye’nin yenilenen teknolojiyi
geliştiren, dünyayla birlikte
bu sektörde büyümek isteyen bir ülke olduğuna dikkat
çeken Arslan, “Sektörümüz

bu konuda ciddi mesafe almak için 5G
ve ötesiyle ilgili paydaşlarla bu işe kafa
yoruyor. Sektör taraflarını bir araya getiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Yeni pazarlar oluşturulacak
4,5G’ye vatandaşın ilgi ve alakasının üst seviyede olduğunu ifade eden Bakan Arslan,
“Bugün 75 milyon abonemiz var. Bunun
4 milyon 400 bini 2G, 19 milyonu 3G,
51 milyon 600 bini de 4,5G abonesi.
Ancak 4,5G ile ilgili daha tamamlamamız gereken yol olduğunu da
rakamlar ortaya koyuyor. 4,5G’de
19 milyon aktif abone var. Aktif olmayan yaklaşık 33 milyon abonenin
ise cihazlarını ve SIM kartlarını
4,5G’ye uyumlu hale
getirdiklerinde aktif aboneliğe geçebilecekler.”
dedi.

Arslan, ULAK’ı ilk 5G baz istasyonlarından
biri yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yerlilik oranına dikkat
4,5G yetkilendirmelerinde yerlilik kriterinin ortaya konduğuna işaret eden Bakan
Arslan, sektörü büyütmek ve şekillendirmek isteyen her paydaşın yerlilik oranına
dikkat etmesi gerekmektedir.” dedi. Yerlilik oranı konusunda gerektiğinde takip,
denetim ve kontrol yetkilerini sonuna
kadar kullanacaklarını söyleyen Arslan,
“Bundan taviz vermemiz, bundan vazgeçmemiz mümkün değildir.” dedi.
Yerli ve milli bir ürün
İnternete giren hemen hemen her kullanıcının, sıklıkla kullandığı hizmetlerin başında arama motorlarının geldiğini ifade
eden Bakan Arslan, dünya pazarının yüzde 98’inin 4 oyuncunun elinde bulunduğunu belirtti. Dünyadaki uygulamalarla
rekabet edebilecek yerli ve milli bir ürün
geliştirmek amacıyla çalışma başlattıklarını dile getirdi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Milli
Savunma Bakanı Fikri Işık, Siber Güvenlik
İşbirliği protokolünün imza töreninde bir
araya geldi. Törende konuşan Bakan Arslan, günümüzde bilgi ve iletişim sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasının ulusal
güvenliği ve rekabeti önemli boyutta etkilediğini söyledi. Gelişen ve değişen teknolojiler doğrultusunda kamu güvenliği ağı,
kamu entegre veri merkezleri, internet
değişim noktaları gibi önemli projelerin
çalışmalarını başlattıklarını dile getiren Arslan, bunların hayata geçirilmesinin, özellikle siber güvenlik alanlarında
tedbirlerin alınmasının çok önem kazandığını belirtti.
Danışmanlık hizmeti alınacak
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında
yetkinlikleri olan kurum ve kuruluşların tecrübelerinden ve imkânlarından

yararlanmak için iş birlikleri yaptıklarını
hatırlatan Arslan, bu çerçevede özellikle Milli Savunma Bakanlığı, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardan yararlanmayı hedeflediklerini
ifade etti. Arslan, protokol kapsamında
Milli Savunma Bakanlığı ile siber güvenlik,
e-Devlet hizmetleri, bulut bilişim, elektronik haberleşme alt ve üst yapıları, kamu
güvenliği ve acil yardım haberleşmeleri
konularıyla ilgili danışmanlık hizmeti alın-

masına, teknolojinin geliştirilmesine yönelik iş birliği yapacaklarını anlattı.
Güvenlik yazılımları geliştirilecek
Haberleşme Genel Müdürlüğü ve HAVELSAN arasında imzalanacak olan protokolün de önemine değinen Bakan Arslan,
“Bu protokol, Siber güvenlik konularında,
ulusal boyutta ihtiyaç duyulacak güvenlik yazılımlarının daha geliştirilmesi ve bu
uygulamaların Bakanlığımız Ar-Ge çalışmaları kapsamında desteklenmesi, HAVELSAN’da kurulmuş olan Siber Güvenlik
Operasyon Merkezi hizmetlerinden faydalanmaya ilişkin işbirliğini getiriyor.” dedi.
Konuşmaların ardından Bakan Arslan ile
Bakan Işık, Siber Güvenlik İşbirliği Protokolünü, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ile Haberleşme Genel
Müdürü Ensar Kılıç ise siber güvenlik konusunda Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesine yönelik protokolü imzaladı.
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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ
İÇİN TEKLİFLER ALINDI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ VE BAĞLANTI YOLLARI İHALESİNDE, 5,5 YILLIK YAPIM SÜRESİ DÂHİL OLMAK ÜZERE 16 YIL
2 AY 12 GÜN İLE EN KISA SÖZLEŞME SÜRESİNİ, DAELİM-LİMAK-SK-YAPI MERKEZİ ORTAK GİRİŞİM GRUBU (OGG) VERDİ.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yolları ihalesi
için verilen teklifleri açıkladı. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale
Köprüsü dâhil) kesimi için Yap-İşlet-Devret
(YİD) modeli kapsamında yapılan ihalede 4
ortak girişim grubunun teklif verdiğini belirtti. Daelim (Kore)-Limak-SK (Kore)-Yapı
Merkezi OGG’nin ortaya koyduğu proje bedelinin 10 milyar 354 milyon 576 bin 202
lira olduğunu ifade eden Bakan Arslan, bu
bedele karşılık 5,5 yıllık yapım süresi dâhil
olmak üzere önerdikleri toplam sürenin 16
yıl 2 ay 12 gün olduğunu bildirdi.
Diğer teklifler
IHI (Japon)-Itochu (Japon)-Join (Japon)-Mak-

sürenin 18 yıl 8 ay 19 gün olduğunu ifade
ederek, IC İçtaş-Astaldi’den (İtalyan) oluşan dördüncü grubun ise toplam yatırım
bedeli 11 milyar 575 milyon 960 bin lira,
önerdikleri toplam sürenin de 18 yıl 5 ay 15
gün olduğunu dile getirdi.

yol-Nurol-Japon Express Way’den (Japon)
oluşan ikinci grubun önerdiği toplam yatırım bedelinin 10 milyar 494 milyon 574 bin
500 lira olduğuna işaret eden Bakan Arslan, bu grubun da 5,5 yıllık yapım süresi
dâhil önerdikleri toplam sürenin 17 yıl 10
ay 24 gün olduğunu kaydetti. Arslan, Cengiz-Kolin-CRBC (Çin) OGG’nin toplam yatırım bedelinin 10 milyar 324 milyon lira, 5,5
yıllık yapım süresi dâhil önerdikleri toplam

Teknik çalışma yapılacak
Arslan, “Şu an için en kısa süreyi veren
Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi grubu. 5,5
yıllık yapım süresi dâhil önerdikleri süre
toplam 16 yıl 2 ay 12 gün. Rakamlar bunlar, süreler ortada. Proje bedelini düşündüğümüz zaman bizim de kurum olarak çalıştığımız rakamlarla örtüşüyor.” şeklinde
konuştu. Köprünün temellerini 18 Mart’ta
atacaklarını hatırlatan Bakan Arslan, “Yaklaşık 2 haftalık süre içinde bu çalışmaları
bitirmiş ve nihai kararımızı vereceğiz.” dedi.

LİMANLAR ARTIK
TÜRK LİRASI İLE
HİZMET VERİYOR
UDH BAKANLIĞI, DÖVİZ BOZDURMA KAMPANYASINA TÜM
KURUMLARIYLA DESTEK OLUYOR. İZMİR VE HAYDARPAŞA
LİMANLARINDA DÖVİZ ÜZERİNDEN VERİLEN TÜM
HİZMETLER ARTIK TÜRK LİRASI İLE KARŞILANIYOR.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine başlayan döviz bozdurma kampanyasına TCDD’den
destek geldi. Bakanlık uhdesinde PTT ve TÜRKSAT’tan sonra
TCDD’nin de kampanyaya katıldığını açıklayan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Ülke ekonomisine yeni bir katkı sağlamak ve yabancı para birimleri karşısında milli paramızı ve ihracatçılarımızı korumak amacıyla
TCDD tarafından işletilen İzmir ve Haydarpaşa limanlarında
verilen hizmetlerde 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren Türk Lirası kullanılmaya başlandı.” şeklinde konuştu.
1 Dolar 3,50 TL
Daha önceden İzmir ve Haydarpaşa Limanlarının, ABD Doları günlük döviz alış kuru esas alınarak ücretlendirildiğini
hatırlatan Bakan Arslan, “1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 1
ABD Doları’nı 3,50 Türk Lirası üzerinden sabitledik. Böylece
hem döviz kurunda yaşanan dalgalanmalardan liman müşterilerinin olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçildi hem
de ihracatın desteklenmesi sağlandı.” dedi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gösterilen milli birlik ve beraberlik
duygusunun, bugün ekonomi üzerine oynanan oyunlar için
de gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, “Aynı milli
birlik ruhu içinde hareket ederek bu oyunları bozmalıyız.”
ifadelerini kullandı.
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“ UMUDU DİRİ
TUTMALIYIZ”
Bakan Ahmet Arslan, Yanvar Katliamı’nın
yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada,
27 yıl önce Bakü’ye giren düşman ordusunun çoluk çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden 137
masum insanı katlettiğini hatırlattı. Bakan Arslan,
“O gün Azerbaycan’dan Türkiye’ye ve tüm dünyaya ulaşan haberler dolayısıyla tarifi mümkün olmayan acılar yaşadık. Çünkü kardeşlerimizin acısı
bizim de acımızdır.” şeklinde konuştu. Aradan 27 yıl
geçmesine rağmen söz konusu saldırının insanlık
vicdanında açtığı derin yaraların hala tazeliğini koruduğunu sözlerine ekleyen Arslan, “Bugün, geçmişi unutmadan, tarihten dersler alarak, benzer
dramların yaşanmayacağı barış ve huzur dolu bir
geleceği inşa etmekle sorumluyuz. Dayanışmayı,
paylaşmayı ve birlikte yaşamayı yücelten bir anlayışla istikbale bakmalı, umudu diri tutmalıyız.” dedi.

“ DÜNDEN DAHA
ÇOK ÇALIŞMALIYIZ”
Antalya’da gerçekleştirilen PTT Yönetim
Koordinasyon Toplantısı’na FaceTime ile
bağlanarak bir konuşma yapan Bakan Arslan,
PTT’nin özellikle son yıllarda önemli bir gelişme
gösterdiğini söyledi. Arslan, bu durumun dünyada da kabul gördüğünü belirterek, “Dünyanın
neresine gidersek gidelim, UPU Dünya Posta
Kongresi’ni çok başarılı ve örnek olacak şekilde
gerçekleştirmiş olmaktan dolayı tebrik alıyoruz.
Bundan dolayı da, çok büyük mutluluk duyuyoruz. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik başta olmak üzere tüm PTT ailesine bu başarıdan dolayı
teşekkür etmek istiyorum.” diye konuştu. Dünya
posta sektörünün 4 yıl boyunca izleyeceği stratejinin, ‘İstanbul Stratejisi’ ismiyle anılacağını
hatırlatan Arslan, PTT’nin küresel oyuncu olma
yolunda daha da iddialı hale geldiğini ifade etti.

MANŞET
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KEÇİÖRENLİ OLMAK BÜYÜK AYRICALIK OLACAK

RAKAMLARLA
KEÇİÖREN METROSU
AKM-Keçiören arasındaki seyahat
süresini 17 dakikaya indirecek metro
hattında, başlangıçta 6 set (3’lü dizi)
vagonlarla, 7 dakika aralığıyla hizmet verilecek.
n Servis aralığı daha da kısalacak
olan Keçiören Metrosu’ndan, AKM
istasyonunda Batıkent Metrosu’na
aktarma sağlanacak.
n 9 bin 200 metre uzunluğundaki
Keçiören Metrosu, Şehitler (Gazino),
Dutluk, Kuyubaşı, Mecidiye, Belediye, Meteoroloji, Dışkapı, ASKİ ve
AKM istasyonlarından oluşuyor.
n Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15
Temmuz 2003’te öz kaynaklarıyla
yapımına başladığı metro hattının
bina ve inşaat yapım çalışmalarına
306 milyon 410 bin lira harcayarak
inşaatı yüzde 43,19 seviyelerine getirmiş, 25 Mart 2011’de hattın yapımını Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na devretmişti.
n

AKM-KEÇİÖREN ARASINDAKİ
SEYAHAT SÜRESİNİ 17
DAKİKAYA İNDİREN KEÇİÖREN
METROSU AÇILIŞINDA KONUŞAN
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP
ERDOĞAN, “KEÇİÖREN’DE
YAŞAMAK, KEÇİÖRENLİ OLMAK ÇOK
DAHA BÜYÜK BİR AYRICALIK HALİNE
DÖNÜŞECEKTİR.” DEDİ.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce
inşaatına başlanan, 2011’de Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na
devredilerek yapımı tamamlanan Keçiören
Metrosu, düzenlenen törenle açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
ve çok sayıda davetli katıldı. Bir milyar lira
yatırım bedeli olan, 9 bin 220 metre uzunluğa ve 9 istasyona sahip metroyla ilçede
yaşanan trafik sıkıntısının önemli ölçüde
önüne geçildiğini belirten Erdoğan, 11 yıl
boyunca Keçiören’de yaşadığını bu nedenle
yaşanan sıkıntıları yakından bildiğini ifade
etti. Projenin tamamlayıcısı niteliğindeki
AKM-Gar-Kızılay hattının ihalesinin ve inşasının en kısa sürede sonuçlandırılmasını
temenni eden Erdoğan, “Esenboğa Havalimanı istikametine yapılacak banliyö hat-

14 büyük şehir Ankara’yla birleşecek
Osmanlı Çarşısı’nın açılışını Mayıs 2016’da,
Keçiören Metrosu’nun test sürüşünü 2016
Ağustos ayında yaptıklarını, daha sonra
da Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nı açtıklarını hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım da
bölgenin trafik yükünü hafifletecek, ilçe
halkının hayatını kolaylaştıracak önemli
bir eseri daha hizmete aldıklarını anlattı. 9
kilometrenin üzerinde bir hattan bahsettiklerini, hattın 9 durağı olduğunu ve sinyal sisteminin sefer aralıklarının 1,5 dakika olacak şekilde dizayn edildiğini aktaran
Yıldırım, 15 Temmuz’dan sonra metronun
başlangıcı olan Gazino Durağı’nın ismini
tının Kuyubaşı İstasyonu’na bağlantısının
yapılmasıyla Keçiören’in ulaşım sorunu
tamamen ortadan kalkmış olacaktır.” dedi.
Erdoğan, Keçiören metro hattı ücretinin
2,5 TL olarak belirlendiğini söyledi.
Keçiören küllerinden yeniden doğdu
Keçiören’in, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e
geçiş döneminde en güzel mesire alanlarına sahip olduğunu hatırlatan Erdoğan,
2. Dünya Savaşı sonrası ise kırsaldan
kentlere yapılan göçlerde Keçiören’in büyük rağbet gördüğünü belirtti.

Şehitler İstasyonu, Keçiören Meydanı’nın
adını da Şehitler Meydanı olarak değiştirdiklerini ifade etti. Ankara merkezli, İstanbul, Eskişehir ve Konya hızlı tren hatlarının
tamamlandığını, şimdi de Sivas ve İzmir
hızlı tren hattı için çalışıldığını vurgulayan
Yıldırım, 2019’da bu hatların da tamamlanmasıyla Türkiye’nin 14 büyük şehrinin
Ankara’yla birleşeceğini söyledi.
Kızılay’a kesintisiz gelinecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından
başlanan Çayyolu, Sincan, Keçiören metro
projelerinin, merkezi hükümet tarafından
devralındığını anlatan Ulaştırma Denizci-

BELEDİYEYLE İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK
Bakan Ahmet Arslan, açılış öncesi Keçiören Metrosu’nda incelemelerini gerçekleştirdi. Söz konusu hattın Ankara için
çok önemli olduğunu ifade eden Arslan,
9 bin 220 metre uzunluğunda olan ve
9 istasyonu içeren Keçiören Metrosu’nda herhangi bir aksaklık ve eksikliğin bulunmadığını dile getirdi. Ankara Büyük-

şehir Belediyesince 3 metro hattının aynı
anda başlatıldığını hatırlatan Arslan,
“Belediye imkanlarıyla bu üçünün birden
bitirilmesinin zorluğu herkesin malumuydu. Herkes bilsin ki bizim Büyükşehir
Belediye Başkanımızla olan iş birliğimiz,
insanımıza hizmet amaçlı, bundan sonra
da devam edecek.” ifadesini kullandı.

lik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
ise, Çayyolu, Batıkent-Sincan metrolarının
ardından Keçiören metrosunun hizmete
sunulduğunu ifade etti. Kent içi raylı sistemde Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Antalya gibi illerde yaptıkları projeler olduğuna işaret eden Arslan, Keçiören
metrosunun AKM’ye kadar gelip, Batıkent
raylı sistemiyle entegre olmasının önemli
olduğunu ancak Kızılay’a kadar kesintisiz
hizmet etmesinin daha önemi olduğunu
vurguladı. Arslan, 2017’nin ilk çeyreğinde
AKM’den Kızılay’a kadar olan 3,5 kilometrelik yerin ihalesini yaparak, iki sene içinde
bitireceklerini belirtti.
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TEKİRDAĞ DEMİRYOLU VE
KARAYOLUYLA ÖRÜLECEK

KAYSERi
HAVALiMANI’NA
YENi TERMiNAL
BiNASI

“İSTİYORUZ Kİ İSTANBUL’U KAPIKULE’YE TEKİRDAĞ SINIRLARINDAN DA GEÇEN HIZLI TREN İLE BULUŞTURALIM.
TEKİRDAĞ’IN İLÇELERİNİ HEM KARAYOLUYLA HEM DE DEMİRYOLU AĞIYLA ÖRMEK GİBİ BİR HEDEFİMİZ VAR.”

BAKAN ARSLAN, KAYSERİ HAVALİMANI’NIN EK TERMİNAL BİNASINA İHTİYAÇ DUYDUĞUNU BELİRTEREK, “YENİ BİNAYI
YAPACAĞIMIZ YERE İLİŞKİN SÜREÇ DEVAM EDERKEN BİR TARAFTAN DA PROJEYİ HAZIRLIYORUZ.” DEDİ.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret
etti. Ziyaretin ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı’na katılan Bakan Arslan, toplantı
sonrası açıklamalarda bulundu. Toplantıdan elde edilen sonuçların ve alınan kararların uygulandığı takdirde bir anlam
ifade ettiğini belirten Bakan Arslan, “Burada aldığımız kararlar çerçevesinde Kayseri-Ankara-İstanbul yüksek hızlı treni için
hızlı bir şekilde adım atıp, projeyi 4 sene
içerisinde de bitirip, vatandaşlarımızın
hizmetine sunmuş olacağız. Yine Kayseri
merkezli olmak üzere Yerköy-Ankara istikameti, Sivas istikameti, Ulukışla-Pozantı
güney istikametindeki mevcut konvansiyonel hattın iyileştirilmesi, elektrikli hale

getirilmesi, sinyalli hale getirilmesiyle ilgili
de çok başarılı, örnek bir çalışmamız var.
Onu da değerlendirdik. Kayseri’nin, Kayseri sanayisinin denize inmesi adına o güzergâhlar çok önemli. O çalışmaları da belli
bir noktaya getiriyoruz.” şeklinde konuştu.
Havalimanına ek bina
Kayseri Havalimanı’nda yeni ilave terminal
binası ihtiyacı olduğunu söyleyen Arslan,
“Bununla ilgili süreçler devam ediyor. Bu
konuda Milli Savunma Bakanlığının bize
devretmesi gereken bir alan vardı. Bunda
mesafe kat ettik. Orman ve Su İşleri Bakanlığının sulama kanallarıyla ilgili envanterinde olan bir alan var, onun da bir an önce
alınması için çalışmalar devam ediyor. Bir
taraftan projeyi hazırlatıyoruz, bir taraftan
yerle ilgili problemleri çözüp Kayseri’nin
problemini de çözmüş olacağız.” dedi.

KAYSERİ’YE YHT MÜJDESİ
Bakan Ahmet Arslan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki ile birlikte Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’yı
makamında ziyaret etti. Ziyarette bir basın mensubunun, yüksek hızlı trenin Kayseri’ye ne zaman geleceğine
ilişkin sorusu üzerine Bakan Arslan, 1/5000’lik haritalara işlenmesi ve sondaj çalışmalarının devam ettiğini
belirterek, “İnşallah, Temmuz ayına kadar bu projeleri
ve sondaj çalışmalarını bitireceğiz. Bu yılın ikinci yarısında da yapım ihalesine çıkacağız.” diye konuştu.

BAKAN ARSLAN
MELİKGAZİ’DE
Bakan Arslan, Kayseri’nin Melikgazi
Belediyesi’nce Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmete sunulan Sultan Abdülhamid Han Bulvarı’nın açılışına katıldı. Açılış töreninde konuşan Arslan,
‘yol medeniyettir’ bilinciyle hareket
ettiklerini söyledi. Bakanlık olarak
ülke genelinde üzerlerine düşeni yaptıklarını anlatan Arslan, “Alet çalışır,
el övünür. Eğer Cumhurbaşkanımızın,
Başbakanımızın, Hükümetimizin, yerelde teşkilatların desteği yoksa bizim övünecek bir şeyimiz yok. Allah
sizlerden razı olsun.” dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan, Tekirdağ’da
bir dizi ziyarette bulundu. Ziyaretlerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Arslan, Türkiye’nin 81 iliyle bir
kalkınma hamlesi içerisinde olduğunu söyledi. Avrupa ile Asya arasında Türkiye üzerinden taşıma koridorları gerçekleştirdiklerini ifade eden Arslan, “Bunu, bölünmüş
yollarla, demiryolları ile hızlı trenlerle ülkemizin her yerine havalimanlarını yaparak
gerçekleştirmiş olacağız.” diye konuştu.
40 yıl sonra bir ilk
Tekirdağ Muratlı demiryolunun Türkiye’de
yaklaşık 40 yıl sonra ilk defa bir ilin ana

hattına bağlandığını bildiren Arslan, “39
km’lik Tekirdağ Limanı’ndan Muratlı’ya,
Büyük Karıştıran’a kadar Avrupa’ya giden
ana koridora bağlamış olduk. İki hatta çıkardık, elektrikli sinyalli hale getirdik. İstiyoruz ki İstanbul’u Kapıkule’ye Tekirdağ
sınırlarından da geçen hızlı tren ile buluşturalım. Ülkemiz dünyanın sekizinci, Avrupa’nın altıncı yüksek hızlı tren işletmeciliği
yapan bir ülkesi. Halkalı-Kapıkule demiryolu projesinde de son aşamaya geldik.
Özellikle Halkalı’dan Çerkezköy’e olan 80
kilometrelik proje çalışmaları bitmek üzere. Tekirdağ’ın ilçelerini hem karayoluyla
hem de demiryolu ağıyla örmek gibi bir
hedefimiz var.” dedi.

Büyük projeler yapılıyor
Ulaştırmanın her türüyle ilgili Türkiye genelinde projeler yapıldığını söyleyen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan, büyük projeleri gerçekleştiren ekibin içerisinde yer alduğu için çok
şanslı olduğunu ifade etti. Türkiye’yi güçlü kılanın millet olduğunu belirten Bakan
Ahmet Arslan, “Rabbime şükürler olsun.
Biz de 100 bin kişilik ulaştırma ailesi olarak bunun hakkını vermeye çalışıyoruz
ama burada bir övünç varsa, bir mağfiret
varsa ve bunların sonucunda bir iltifat
olacaksa bunun sahibi biz değiliz, bunun
sahibi bizi güçlü kılan milletimizdir.” şeklinde konuştu.

TEKİRDAĞ-HAYRABOLU YOLUNUN İHALE TARİHİ BELLİ OLDU
Bakan Ahmet Arslan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan ve
Metin Akgül ile birlikte Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Bakan Arslan, Bakanlığın Tekirdağ’a olan ilgisinin eksilmeden, aksamadan devam ettiğini belirtti. Tekirdağ-Hayrabolu yolunun
standardının yükseltilmesi ve 56 kilometrelik yolun 46 kilometreye düşürülmesi için
bölünmüş yol ve sıcak asfalt yapım projesinin ihalesini 17 Şubat 2017 yapacaklarını
söyleyen Arslan, projenin yaklaşık 300 milyon lira değerinde olduğunu ifade etti.
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İSTANBUL YENİ
HAVALİMANI 2018’E HAZIR
İSTANBUL YENİ HAVALİMANI’NIN
YÜZDE 40’ININ TAMAMLANDIĞINA
DİKKAT ÇEKEN BAKAN AHMET
ARSLAN, HAVALİMANININ
2018’İN İLK ÇEYREĞİNE
YETİŞTİRİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan, Ekonomi ve
Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM)
tarafından hazırlanan “İstanbul Yeni Havalimanı Ekonomik Etki Analizi” sonuçlarını, İstanbul Yeni Havalimanı şantiyesinde
düzenlediği basın toplantısında açıkladı.
Havalimanı inşaatında çalışmaların hızla
devam ettiğini ifade eden Arslan, şu anda
22 bin 500 kişinin çalıştığını söyledi. Haziran ayına doğru çalışan sayısının 30 binin
üzerine çıkacağını vurgulayan Arslan, bu
şekilde havalimanının 2018’in ilk çeyreğine yetiştirileceğini bildirdi.
Yılda yüzde 14 büyüdük
Havalimanında Türkiye’nin 2023 ve 2053
hedeflerine ulaşması için gereken altyapı

RIZE-ARTVIN
HAVALIMANI
2022’DE HAZIR
ihtiyaçlarının esas alındığını belirten Arslan, uluslararası hava taşıma sektörünün
son 10 yılda yıllık ortalama yüzde 5,6
büyüdüğünü, bu rakamın Türkiye’de yıllık
yüzde 14 olduğunu ifade etti. Ülkemizde
2002’de 2,2 milyar dolar olan sektör büyüklüğünün 2015 sonu itibarıyla 23,4 milyar dolara ulaştığını belirten Arslan, aynı
dönemde istihdamın da 3 katına çıktığını,
sektörde yakalanan bu ivmenin gelecek
yıllarda da devam edeceğini söyledi.

LİMANIN ÖZELLİKLERİ
n Dünyanın en büyük Yap-İşlet-Devret
projesi olacak.
n Toplam proje alanı San Marino’dan
büyük olacak.
n 6 adet bağımsız pisti olacak.
n 100 bin kişiye istihdam sağlanacak.
n Turizme büyük katkı sağlayacak.
n Ekonominin itici güçlerinden olacak.

ESENBOĞA, METROYLA ŞEHİR MERKEZİNE BAĞLANIYOR
ANKARA’DA KEÇİÖREN HİZMETE SUNULAN METRO HATTININ, YAKLAŞIK 27 KİLOMETRE OLAN ESENBOĞA
HAVALİMANI’NA BAĞLANMASINA İLİŞKİN İHALESİ, BU YILIN İLK YARISINDA YAPILACAK.
Bakan Ahmet Arslan, Esenboğa
Havalimanı’nın şehir merkezine raylı sistemle bağlanması için bu yılın ilk yarısında ihale yapılacağını açıkladı. Atatürk
Havalimanı’nın raylı sistemle şehir merkezine bağlı olduğunu anımsatan Arslan,
“Sabiha Gökçen Havalimanı’nın da raylı
sistemle Kadıköy-Kaynarca-Kartal hattına bağlanması çalışmamız devam ediyor.
Ankara’da Keçiören metrosunu hizmete
sunduk. Bu hattın, yaklaşık 27 kilometre

olan Esenboğa Havalimanı’na bağlanmasına ilişkin ihalesi, bu yılın ilk yarısında yapılacak. Böylece hem Esenboğa’yı hem de
Yıldırım Beyazıt Üniversitesini Ankara’daki merkezi raylı sistem ağına bağlamış
olacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Bu
hattı daha sonra Çubuk’a kadar uzatacağız. Bu hatla ilgili etüt çalışmalarına başladık. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’ndan
Kızılay’a bağlanmasıyla ilgili ihale sürecini
başlatıyoruz.” diye konuştu.

DENİZ DOLGUSU ÜZERİNE İNŞA EDİLECEK
OLAN RİZE-ARTVİN HAVALİMANI İÇİN
İHALEDE EN DÜŞÜK TEKLİFİ VEREN
CENGİZ İNŞAAT-AGA ENERJİ ORTAKLIĞI
İLE SÖZLEŞME İMZALANDI.
Deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilecek Türkiye’nin ikinci
havalimanı, Rize-Artvin Havalimanı için
mali tekliflerin alındığını açıklayan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan, havalimanının altyapı inşaatı için yeterlilik alan 5 firmanın ihaleye katıldığını söyledi. Nisan ayına kadar
havalimanının temelini atmayı planladıklarını belirten Arslan, 3 milyon yolcuya
hizmet verebilecek şekilde yapılacak
olan havalimanının 2022’ye kadar tamamlanacağını ifade etti.
Cengiz İnşaat-AGA Enerji 		
Ortaklığı ile sözleşme imzalandı
Rize merkeze 34 kilometre, Trabzon’a
105 kilometre, Artvin’e ise 75 kilometre
uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkiine inşa edilecek Rize-Artvin Havalimanı’nın dünyanın dördüncü, Türkiye’nin ise
Ordu-Giresun Havalimanı’nın ardından
ikinci deniz üzerine dolgu havalimanı olacağına işaret eden Arslan, “İhalede yeterli görülen 5 firmadan 4’ü teklif verdi.
En düşük teklif, Cengiz İnşaat-AGA Enerji
Ortaklığı tarafından verildi. Söz konusu
mali tekliflerin değerlendirilmesinin ardından da sözleşmeyi imzaladık.” diye
konuştu.

174 MİLYON
UÇMAYI TERCİH ETTİ
“2016 YILINDAKİ 15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİ
VE BÖLGEDE YAŞANAN OLUMSUZLUKLARA KARŞIN
HAVAYOLUNDA TAŞINAN YOLCU SAYISI 174 MİLYONU GEÇTİ.”
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada son 14 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdiklerini ve yapılan yatırımlarla özellikle havacılık
alanında en hızlı büyüyen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirtti. Bu
süreçte 26 olan havaalanı sayısının iki kattan fazla artarak 55’e ulaştığını dile getiren Arslan, “Hiç uçağa binmeyen milyonlarca insanımız artık neredeyse tüm seyahatlerini uçakla yapabilir hale geldi. Bu sayede
2003’te toplam 34 milyon olan yolcu sayımız 2015 yılında 182 milyona
çıktı. 2016 yılında ise başta 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimi
ve Ortadoğu’daki kaos gibi yaşanan onca olumsuzluğa rağmen havayolunda taşınan yolcu sayısı 174 milyon oldu” diye konuştu. Arslan, geçen
yılın Aralık ayında havayollarını kullanan yolcu sayısının 12 milyon 84
bin olduğunu ifade ederek, bunun 7 milyon 733 bin 239’unun iç hat, 4
milyon 330 bin 128’inin ise dış hat yolcularından oluştuğunu aktardı.
Üstgeçiş trafiğinde artış
Geçen yılın aralık ayında havalimanlarının toplam uçak trafiğinin, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla iç hatlarda 67 bin 872, dış hatlarda ise yüzde 7 azalışla 36 bin 122 olduğuna işaret eden Arslan, “Üstgeçiş trafiğinde komşu ülkelerin hava sahalarının tamamı veya belirli
bir kısmının kullanılamaması nedeniyle artış eğilimi devam etti. Geçen
yılın aralık ayında üstgeçiş trafiği, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
21,3 artışla 30 bin 884 oldu. Yıl sonunda ise üstgeçiş trafiği yüzde 5,2
artışla 376 bin 928’e ulaştı.” değerlendirmesinde bulundu.
Taşıran kargo arttı
Bakan Arslan, havalimanlarında taşınan kargo, posta ve bagaj trafiğinin aralık ayında 225 bin 704 tona ulaştığını bildirerek, “Havalimanları yük trafiğimiz aralık ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 5,2 azalışla 56 bin 182
ton, dış hatlarda yüzde 8,6 artışla 169 bin 522
ton oldu. Böylece aralık ayı toplamında yüzde
4,8 artışla 225 bin 704 tona ulaştı. 2016 yılı
toplam yük trafiği ise geçen yıla göre yüzde
4,2 azalışla 2 milyon 942 bin 784 oldu.” dedi.
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“ TÜRKSAT 6A
İLE DEVLER
LİGİNE GİRDİK”

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM
MÜSTEŞARLARLA BİR ARAYA GELDİ
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MÜSTEŞARI
SUAT HAYRİ AKA’NIN HAZIR BULUNDUĞU TOPLANTIDA TÜRKİYE
GÜNDEMİNE İLİŞKİN KONULAR DEĞERLENDİRİLDİ.
Başbakan Binali Yıldırım’ın
katılımıyla Müsteşarlar Toplantısı gerçekleştirildi. Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Müsteşarı Suat Hayri Aka’nın da
hazır bulunduğu toplantıda Türkiye gündemine ilişkin konular değerlendirildi. Bürokrasi kaynaklı
aksamaların tespiti ve giderilmesi
noktasında konuların görüşüldü-

ğü toplantıda, kurum bazında bürokrasinin azaltılması, başbakan,
hükümet ve vatandaşın bürokrasiden beklentileri masaya yatırıldı.
Vatandaşın ihtiyaçlarını doğru tespit etmek ve yerine getirmek için
gerekenlerin yapılması konusunda
görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda kalkınma projeleri de ele
alındı.

TÜRKSAT 6A Üst Düzey Bilgilendirme Toplantısı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri
Aka başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı Müsteşar
Yardımcıları Dr. Özkan Poyraz, Galip Zerey, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami
Tüfekçi, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Arif Ergin, UDH Araştırma Merkezi
Başkanı Dr. Ali Arıduru, TÜRKSAT
Genel Müdürü Cenk Şen, TAI Genel
Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, Aselsan Genel Müdürü Dr. Faik Eken,
daire başkanları ve projede görev
alan üst düzey yetkililer katıldı.
Teknoloji kazanım projesi
TÜRKSAT 6A İlk Milli Haberleşme Uydusu Projesi’ni değerlendiren UDHB Müsteşarı Aka, bu
projeyle birlikte Türkiye’nin uzay
alanındaki mevcut altyapısı ve
yeteneklerinin hızla gelişeceğini
kaydetti. Bakanlık olarak projeye
büyük önem verildiğini ifade eden
Aka, “545 milyon bütçeli bu devasa projeyle ülkemiz devler ligine
adımını atmış olacak. TÜRKSAT
6A projesi sadece Ar-Ge projesi
değildir. Aynı zamanda Ar-Ge içerikli uydu geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik teknoloji kazanım
projesidir. Tüm aşamalarda projenin izlenmesi için gerekli her türlü
hassasiyet gösterilecektir.” dedi.

DHMİ’DEN YERLİ UÇAK MERDİVENİ
Devlet Hava Meydanları İşlemesi (DHMİ) Ekipman Üretim Müdürlüğü, ilk yerli uçak merdivenini imal etti. DHMİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yer hizmetleri kuruluşumuzca yürütülen, havalimanlarımızda kullanılmak üzere DHMİ teknik ekiplerince tasarlanan
merdivenin seri üretimine başlandı. Ayrıca atölyelerimizde mevcut ve yeni açılan havalimanlarımıza viraj, düz ve döner bagaj konveyörleri imalatları da devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

BAKAN DANIŞMANI
FETTAH ÇETİNKAYA
OĞLUNU EVLENDİRDİ

AR-GE DESTEKLERİ
MASAYA YATIRILDI
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME
ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANI DR. ALİ ARIDURU
YÖNETİMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA AR-GE
PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ VE ÜNİVERSİTELERLE
İŞBİRLİĞİ KONULARI MASAYA YATIRILDI.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları
Merkezi (UDHAM) Ar-Ge Toplantısı, Bakanlık konferans salonunda gerçekleştirildi. UDH Araştırmaları Merkezi
Başkanı Dr. Ali Arıduru’nun yönetiminde düzenlenen toplantıda Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine
İlişkin Yönetmelik üzerinde yapılacak revizyonlar, Ar-Ge
projelerinin değerlendirilme süreci, üniversiteler ile Ar-Ge
alanında yapılacak iş birliği ve Bakanlıkça uygun görülen
projelerin hedeflenen ülkelere tanıtılması ve pazarlanması
konuları tartışıldı.
Temel amaç kolektif çalışma
Toplantıda konuşan Başkan Arıduru, temel amaçlarının kurumların en başarılı olduğu iş ve işleyişlerin belirlenerek
hedef ülkelere tanıtılması ve bu doğrultuda kolektif çalışmalar yürütülmesi olduğunu kaydetti. Bu kapsamda hedef
olarak seçilen bölgelerin Afrika, Balkan, Körfez ve Asya ülkeleri olduğunu vurgulayan Arıduru, “Bu konuda çalışmalarımızı da başlattık.” dedi.
Çalışma grupları oluşturulacak
Ar-Ge projeleri destek sürecine yönelik mevzuatsal düzenlemeler konusunda çalıştıklarını belirten Başkan Arıduru,
Bakanlığın görev alanında bulunan tüm konularda projelerin desteklenebilmesine yönelik faaliyetlerin de yürütüldüğünü söyledi. Söz konusu faaliyetler kapsamında kendi
kurumlarının işleyişine hâkim personellerden oluşan çalışma gruplarının oluşturulacağını sözlerine ekleyen Arıduru,
sürecin bu gruplarla yürütüleceğini belirtti.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bakan Danışmanı A. Fettah Çetinkaya
ve Sevda Çetinkaya’nın oğulları Ömer Faruk Çetinkaya, merhum Medeni Naci Toktangil ve Ferda
Toktangil’in kızları Gülümhan Toktangil ile dünya
evine girdi. Çiftin nikâh şahitliğini, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK
Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey,
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Müsteşarı Suat Hayri Aka ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca yaptı. Bakan Arslan, çifte evlilik cüzdanlarını taktim ederek, bir
ömür boyu mutluluklar diledi.

“ ULUSLARARASI
MARKA OLUŞTURMAK
İÇİN ORTAK AKIL ŞART”
Serbestleşme sürecindeki posta sektörünün geliştirilmesi, büyütülmesi, güçlü bir
rekabet ortamında hizmet kalitesinin arttırılması
ve yeni istihdamların yaratılması amacıyla Haberleşme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda
Posta Hizmetleri Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, PTT
Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve Türkiye Kargo,
Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Başkanı
Aslan Kut ve çok sayıda sektör temsilcileri katıldı. Gelişen teknoloji ve internet erişimi sayesinde, Dünya Posta Birliği’nin verilerine bakıldığında
mektup postası gönderilerinde azalma yaşandığına dikkat çeken Kılıç, kargo gönderilerinde ise
artışın yaşandığını ifade etti. Kılıç, posta sektörünün önemini kaybetmediğini aksine e-ticaretle
birlikte yeni bir misyona kavuştuğunu da belirtti.

TÜRKİYE,
ŞEHİTLERİ İÇİN
YÜRÜDÜ
UDH BAKANI AHMET ARSLAN VE GENÇLİK VE SPOR
BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ SARIKAMIŞ’TA DÜZENLENEN
TÜRKİYE ŞEHİTLERİYLE YÜRÜYOR PROGRAMINA KATILDI.
Sarıkamış Harekatı’nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Şehitleriyle Yürüyor programına
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye’nin birçok ilinden ve
yurtdışından çok sayıda vatandaş katıldı. Vefakâr Gençlik Fedakâr
Ecdadını Unutmayacak temalı yürüyüş, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi’nde başladı. Mehteran marşları eşliğinde süren yürüyüş, Kur’an-ı Kerim
tilaveti ile son buldu. Yürüyüşün ardından konuşma yapan Bakan
Arslan, ecdadın 100 yıl önce gözünü kırpmadan donma pahasına şehit olmaya gittiğini hatırlattı. Şehadete yürüyenlerin Yemen,
Şam, Bağdat ve Anadolu topraklarının her bir tarafından gelerek
vatanı savunduğunu ifade eden Arslan, “Bugün de o ecdadın izinden gitmek üzere ülkenin her tarafından gelerek onları saygıyla
yâd ediyoruz. Bu toprakların ne pahasına bize emanet edildiğini
iyi biliyoruz. İnşallah aldığımız emaneti, aynı kararlılıkla gelecek
nesillere aktaracağız.” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde Türkiye’nin 81 ilinde Sarıkamış şehitleri için
anma yürüyüşlerinin yapıldığını anımsattı.

SARIKAMIŞ
ŞEHİTLERİ ANILDI
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri Sarıkamış Harekatı’nın 102. yıl dönümü etkinlikleri
kapsamında meşaleli kayak gösterisi yaptı. İlçedeki
Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde düzenlenen meşaleli kayak
gösterisinde, JAK timleri ellerindeki meşalelerle zirveden inerek, kayak merkezinin pistinde yazılan “Ruhunuz
şad olsun” yazısını ateşledi. Bakanlar Arslan ve Kılıç,
gösteriden sonra katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

TOPRAK EĞER UĞRUNDA
ÖLEN VARSA VATANDIR
Bakan Arslan, etkinlikler kapsamında Sarıkamış’ta düzenlenen anma programına katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Arslan, vatan uğrunda canını feda eden ecdada ve şehitlere Allah’tan rahmet
diledi. Vatan topraklarını sadece toprak diyerek geçmemek gerektiğini söyleyen Arslan, “Neredeyse bin
yıldır bu topraklarda kardeş olmuşuz. Dini, dili, ırkı,
mezhebi ve meşrebi dememişiz, hep beraber kan
dökmüşüz.” şeklinde konuştu.

