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sun’a da bağlayıp böylece Karadeniz’i de 
hızlı trenle buluşturmuş olacağız. 
Onu da Akdeniz’e kadar in-
dirmiş olacağız. Hem do-
ğu-batı aksında, hem 
kuzey-güney aksın-
da YHT projele-
rimizi devam 
ettiriyoruz.” 
ifadelerini 
kullandı.
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, TGRT Haber 

ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor?” 
programına konuk oldu. Referandum 
süreci ve bakanlık çalışmaları hakkında 
konuşan Bakan Arslan, önemli açıklama-
larda bulundu. Ankara-İzmir YHT Proje-
si’nin tüm kesimlerinin inşaat ihalesinin 
yapıldığını belirten Arslan, 2019’da Anka-
ra-İzmir YHT hattını da tamamlamak iste-
diklerini dile getirdi. YHT projelerinin yanı 
sıra Hızlı Tren projelerinin de sürdüğüne 
işaret eden Arslan, Konya-Karaman-Ulu-
kışla-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep 
hızlı tren projesinde, Konya-Karaman ile 
Adana-Gaziantep arasında inşaat çalış-
malarının devam ettiğini, Konya-Karaman 
hattını yılsonuna kadar hizmete almayı 
öngördüklerini söyledi. 

“Kars’a kadar YHT’yi birleştireceğiz”
Bakan Arslan, ihale süreci devam eden 
Sivas-Erzincan hızlı tren projesinin birinci 
kısmı olan Sivas-Zara hattının ihale sü-
recinin sürdüğünü, Yerköy’den Kayse-
ri’ye çalışmaların devam ettiğini belirtti. 
Kars’a kadar YHT hattını hızlı trenle bü-
tünleştirmeyi hedeflediklerine dikkat 
çeken Arslan, “Halkalı’dan Kapıkule’ye 
yani Avrupa’ya giden YHT’yi de bu yıl 
içinde ihale edeceğiz. Edirne’den gelen ve 
Kars’a kadar uzanan ana omurgayı Sam-

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, A Haber can-

lı yayınında gazeteci Murat Akgün’ün so-
rularını yanıtladı. Varlık Fonu’nun ruhunu 
iyi anlamak gerektiğini dile getiren Bakan 
Arslan, “Amaç bu fonda bugüne kadar 
Başbakanlığa bağlı olup hazinenin uhdesin-
de olan birçok kurumun hazine boyutuyla 
ilgili varlıklarının aktif hale getirilmesidir.” 
dedi. PTT, TÜRKSAT ve Türk Telekom’un 
hazineye ait hisselerin de Varlık Fonu’na 
devredildiğini hatırlatan Arslan, “Ancak 
bu şirketlerin iş ve işlemlerini Ulaştırma 
Bakanlığı olarak biz yapacağız. Kurumlar 
bugüne kadarki işlevlerini devam ettire- HALKALI-KAPIKULE DEMİRYOLU PROJESİ İÇİN BU YIL İHALEYE ÇIKILIYOR. 

ANKARA-İZMİR YHT HATTININ İSE 2019 YILI İÇERİSİNDE BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR.

A HABER CANLI YAYININA KONUK OLAN ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI AHMET ARSLAN, 
ANKARA-SİVAS YÜKSEK HIZLI TREN HATTININ 2018 YILINDA TAMAMLANACAĞINI AÇIKLADI. 
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Bakan Ahmet Arslan, Anadolu Ajansı (AA) Kars Büro Müdürlüğü’nü ziyaret etti. 
Cazibe Merkezleri Programı hakkında bilgi veren Bakan Arslan, “Hedefimiz bu böl-
gelerde istihdam yaratmak. Buralarda üretim yapmak ve yaptığımız üretimi ülke-
nin diğer yerlerine ve yurt dışına pazara sunarken de avantajlar sağlamak. İstiyo-
ruz ki, insanlar burada yatırım yapabilsin. Yüzde 15’lik ekstra avantaj sağlayacağız. 
Yani herhangi bir insanımız Kars’ta ürettiği bir ürünü başka yerde üreten biriyle 
rekabet ettiği zaman, yüzde 15 daha avantajlı olacak. Bu çok önemlidir.” dedi.

BÖLGE ÜRETİcİlerİne %15 destEK

cekler.” ifadelerini kullandı. Ulaştırma ala-
nındaki projeler için ciddi kaynaklara ihtiyaç 
duyulduğunu anlatan Arslan, “Varlık Fonu 
ihtiyaç duyulduğunda bizi destekleyecek. 
Varlık Fonu, Kanal İstanbul ve demiryolları 
gibi dev projelere kaynak aktaracak.” dedi.

İstanbul’a yapay adalar 
3. Havalimanı inşaatının tüm hızıyla devam 
ettiğini ifade eden Arslan, 1. fazı 2018’in ilk 
çeyreğinde açmayı planladıklarını aktardı. 
Arslan, Rize-Artvin arasında deniz doldu-
rularak yapılacak olan havalimanının ise 4 
yılda bitirilmesini hedeflediklerini dile ge-
tirdi. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının 

bu yılın ortasına kadar işletmeye açacak-
larını söyleyen Arslan, Konya-Karaman ve 
Karaman-Şanlıurfa hızlı tren hattı inşaatı-
nın sürdüğünü, Ankara-Sivas hattının ise 
2018’de tamamlanacağını anlattı. Kanal 
İstanbul Projesi hakkında bilgi veren Ba-
kan Arslan, proje kapsamında 1.7 milyar 
metreküp toprak çıkacağını belirtti. Çıkan 
toprağın bir kısmının tarıma yönelik kulla-
nılacağını söyleyen Arslan, “Yapay adalar 
yapacağız. Amacımız bu adaların İstan-
bul’a değer katacak şekilde olmasıdır. Eğ-
lence mekanları olabilir, lüks konutlar ola-
bilir, ticari alanlar olabilir. En doğrusuna 
karar vermek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Arslan, dünyada ticareti 
yönetenlerin Türkiye’nin yollarını 

kesmeye çalıştığını belirtti. 

n 2018’in sonunda, Sivas’tan kalkan bir YHT, 
Marmaray’ı da kullanarak denizin altından Halkalı’ya 
kadar gidebilecek. n Bakü-Tiflis-Kars hattı işletmeye 
alındığında 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük 
taşıma kapasitesine sahip olacak. n Çanakkale 
Boğazı üzerine yapılan köprü ile Marmara Denizi 
etrafında bir ring alanının meydana gelecek. n Kanal 
İstanbul projesi ile Marmara Denizi üzerinde yapay 
adacıklar yapılacak. n Üçüncü havalimanında 200 
milyon yolcu uçurması hedefleniyor.

BAKAN 
ARSLAN’DAN 

ÖNEMLİ 
BAŞLIKLAR: 

HALKALI-KAPIKULE
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Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’la 

birlikte Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatını 
yerinde inceledi. İncelemenin ardından açıklama-
larda bulunan Başbakan Yıldırım, “Kule bu hale 
kolay gelmedi. Yerin altında 21 metre derinliğe 
kadar temel kazısı yapıldı ve beton temel yapıldı. 
Beton kule yüksekliği 220 metre 50 santimetre, 
onun üzerine bir de 145 metre, radyoların, tele-
vizyonların vericilerinin konulacağı çelik anten var. 
Toplam 365 metre 50 santimetre, ancak deniz se-
viyesinden ölçtüğümüz zaman 583,5 metrelik bir 
yükseklikten bahsediyoruz. Kule kesiti ekliptik bir 
kesit, tam dairesel değil, 13 metreye 16 metre yu-
karıya doğru biraz daha daralarak devam ediyor. 
Bugün itibarıyla 220,5 metrelik beton kulenin 153 
metresini tamamlamış vaziyetteyiz. Geriye 67,5 
metre var. O da önümüzdeki hava şartları bir sıkın-
tı yaratmazsa en geç 1 ay gibi bir sürede tamam-
lanmış olacak.” dedi. Kulenin 33. ve 34. katlarında 
seyir terası bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, 39. 
ve 40. katlarda da restoran, yiyecek-içecek kısım-
larının bulunduğunu,  kulenin yıllık 4,5 milyon ziya-
retçiye ev sahipliği yapacağını ifade etti. 

125 vericiye hizmet sağlayacak
Kulenin bitmesiyle birlikte Küçük Çamlıca ve Büyük 
Çamlıca’daki çelik antenlerin kaldırılacağını söyle-
yen Yıldırım, kaldırılan antenlerin büyük bir bölü-
münün kulenin çelik kısmına, kalanların da ağırlık 
olarak TRT’ye ait kuleye yerleştirileceğini bildirdi. 
Amaçlarının Küçük Çamlıca ve Büyük Çamlıca’daki 
görüntü kirliliği yapan ve sağlığa zarar veren çe-
lik antenleri kaldırmak olduğunu belirten Yıldırım, 
Ramazan ayının sonuna doğru da kuleyi açmak 

istediklerini söyledi. Yıldırım, “İnşallah, 
bir aksilik yaşamayız, her şey yolun-
da gider ve bayramla beraber burayı 
da İstanbulluların hizmetine vermiş 
oluruz.” dedi.  Bazı analog yayıncıların 
endişelerinin olduğunu da aktaran Yıldı-
rım, “Bize yer kalmıyor diyenler var. En-
dişeye mahal yok. 125 vericiye hizmet 
sağlanacak.” şeklinde konuştu. 

UDH BAKANI AHMET ARSLAN’LA BİRLİKTE KÜÇÜK ÇAMLICA TV-RADYO KULESİ İNŞAATINI İNCELEYEN BAŞBAKAN 
BİNALİ YILDIRIM, KULEYİ RAMAZAN BAYRAMI’NDAN ÖNCE HİZMETE AÇMAYI PLANLADIKLARINI SÖYLEDİ. 

ÇAMLICA KULESİ RAMAZAN 
BAYRAMI’NA HAZIR OLACAK

Başbakan Yıldırım, 
kulenin maketini 

inceledi. 

Başbakan ve Bakan 
Arslan, kule çalışanları 

ile fotoğraf çektirdi. 

KIRSAL YERLEŞİM YERLERİNDEKİ 2G HİZMETLERİNİN 
4,5G’YE YÜKSELTİLMESİ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI. ŞU 
ANDA 2G HİZMETİ ALAN BİN 799 KIRSAL NOKTAYA 4.5G 
KALİTESİNDE HİZMET MİLLİ İMKÂNLARLA GELİŞTİRİLEN 
ULAK BAZ İSTASYONLARI İLE GÖTÜRÜLECEK.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan,  Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Turkcell 

arasında Evrensel Hizmet Fonu kapsamında gerçekleştiri-
lecek Kırsal Yerleşim Yerlerindeki 2G Hizmetlerinin 4.5G’ye 
Yükseltilmesi sözleşmesi imza törenine katıldı. Sektörün 
serbestleşmesinden sonra özellikle kırsal alandaki haber-
leşme imkânlarının tüm insanlara eriştirilmesi adına, kent-
sel bölgelerde verilen hizmetin aynı oranda, aynı kalite ve 
kapasitede kırsal alanda da gelişmesini öngördüklerini an-
latan Arslan, Turkcell ile Evrensel Hizmet Fonu kapsamın-
da yapılan anlaşma gereği bin 799 noktaya 4.5G kalitesinde 
hizmet götürülmüş olacağını dile getirdi.  

Baz istasyonları milli imkânlarla geliştirilecek
Arslan, 2G kalitesindeki hizmetin kırsala 4,5G kalitesinde 
götürülmesi sağlarken Türk mühendislerince milli imkân-
larla geliştirilen ULAK Baz İstasyonları’nın kullanılmasını 
şart koştuklarını vurguladı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı-
nın bu konuda 68 milyon dolarlık kaynak sağladığını ifade 
eden Arslan, “Ancak bununla da yetinmiyoruz. Yine kırsal-
da bin 472 yeni yer tespit ettik. Bununla ilgili ihale sürecini 
başlattık. 13 Mart’ta ihalesi yapılmış olacak” dedi. 

250 adet ULAK siparişi 
ULAK Baz istasyonlarının artık kullanılabilir hale geldiğini 
söyleyen Bakan Arslan, “Turkcell tarafından bununla ilgili 
250 adet sipariş geçildi. Bunların kurulumuyla sipariş sayısı 
da artacak. Diğer operatörler de sipariş vermeye başladılar. 
Bu sektörü beraber kalkındıracaksak, herkes destek verecek. 
Turkcell marifetiyle bu bin 799 noktada baz istasyonlarını 
4.5G seviyesine getirdiğimizde sadece Turkcell kullanıcıları 
değil, diğer operatörlerin kullanıcıları da yararlanacak.” dedi. 

KIRSALA 4.5G MİLLİ 
BAZ İSTASYONU 
İLE GÖTÜRÜLECEK

ADİL KULLANIM 
KOTASI KALKIYOR

İzmir Ticaret Borsası’nın Akıllı Tarım ve 
Elektronik Ticaret Uygulamaları ile Tarımda 

Bilgi Toplumuna Geçiş Vizyonu ve Çalışmaları top-
lantısına katılan Bakan Arslan, İzmir’in tarımdaki 
potansiyelinin görünenden daha fazla olduğunu 
söyledi. Günümüz teknolojisinin tarımda kullanıl-
masının önemini vurgulayan Arslan, “Artık akıllı 
robotlar, nesnelerin interneti, bulut teknolojileri 
gibi alanların tarıma da entegre edilmesi ve Sa-
nayi 4.0’a adım atmak oldukça önemli.” diye ko-
nuştu. Arslan, Türk tarımını dış ticarette atılıma 
geçirecek teknolojik yatırımlara her zaman destek 
vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

TEKNOLOJİK 
TARIMA DESTEK

Bakan Ahmet Arslan, 7 Şubat Dünya İnter-
net Günü ve Güvenli İnternet Merkezi Tanı-

tım Programı’nın açılışında yaptığı konuşmada, in-
ternetin küresel sistemin kültürel mecrası haline 
geldiğini söyledi. İnternet gerçeğini kabul ederken, 
çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerinin de kabul 
edilmesi gerektiğini anlatan Arslan, “Gençlerimiz 
için internet, gizleyebildikleri kimlikleriyle kendile-
rini ifade ettikleri ve toplumsal baskılardan uzak 
herhangi bir sorumluluk taşımadıkları bir mekân 
gibi gözükebilir. Ancak bu böyle değildir. Gerçek 
hayatta suç olan her şeyin burada da suç olduğu-
nu bilmemiz gerekir.” ifadelerini kullandı. 



GÜNDEM 07GÜNDEM06

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ça-
nakkale programı kapsamında 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ya-

pılacağı Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkiinde incelemelerde bulundu. 
1915 Çanakkale Köprüsü projesinin dünya çapında bir proje olacağını 
ve 2023 yılında açmayı planladıklarını belirten Arslan, köprünün ayak 
açıklığını da 2023 metre olarak yapmaya karar verdiklerini ve köprü-
nün dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olacağını anlattı. İş 
makinalarının bölgede hafriyata başladığını belirten Bakan Arslan, 1915 
Çanakkale Köprüsü’nün inşaatına fiilen başlandığını açıkladı. Trakya’yı 
Anadolu’ya özellikle Çanakkale bölgesine bağlamış olması nedeniyle 
köprünün çok stratejik bir konuma sahip olduğuna işaret eden Arslan, 
köprünün özellikleri hakkında da bilgiler verdi. Köprünün deprem ku-
şağında ve rüzgâr alan bir yerde olması sebebiyle çok özel olacağını 
vurgulayan Arslan, “Diğer köprülerden farkı iki ayrı köprü gibi olacak 
ve yan yana iki köprü gibi karşılıklı kirişlerle bağlanmış olacak.” dedi.

Turizme büyük katkısı olacak
Köprünün bölge turizmine büyük katkı sağlayacağını söyleyen Bakan 
Arslan, “Köprüyü Malkara istikametinde 101 kilometrelik otoyolla 
birlikte yapmış olacağız. Malkara’dan gerek Avrupa’ya, gerek İstan-
bul istikametine bölünmüş yollarımızla birleştirecek. Bulunduğumuz 
noktada Lapseki’den gerek Çanakkale’ye, gerek Bursa’ya, gerek Ba-
lıkesir-İzmir istikametinde de yine bölünmüş yollarımızla birbirini ta-
mamlamış olacak.” ifadelerini kullandı. Bu bölgeden ihracatın, yük 
hareketinin, taşımanın ve yolculukların Çanakkale üzerinden kesintisiz 
Avrupa’ya, İstanbul’a yapılabileceğini sözlerine ekleyen Arslan, “Bu 
proje sadece Çanakkale’ye değil, Çanakkale üzerinden yük hareketinin 
Ege’ye, Batı Akdeniz’e erişmesini sağlamış olacak.” dedi.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NÜN YAPILACAĞI
LAPSEKİ İLÇESİNİN ŞEKERKAYA MEVKİİNDE 
İNCELEMELERDE BULUNAN BAKAN AHMET ARSLAN, 
KÖPRÜNÜN İNŞAATINA FİİLEN BAŞLANDIĞINI AÇIKLADI.

Bakan Ahmet Arslan, bir dizi zi-
yaretlerde bulunmak üzere Aksa-

ray’a gitti. İlk olarak Aksaray Valiliğini 
ziyaret eden Arslan, burada yaptığı açık-
lamada Aksaray’ın havalimanıyla ilgili 
beklentisi olduğunu anımsattı. Bölge-
sel taşımacılık kapsamında Aksaray’ın 
da aktif bir havalimanına kavuşması ve 
bölgesel taşımacılığa hizmet edebilir 
hale gelmesi gerektiğini bildiklerini ifade 
eden Arslan, bu kapsamda Aksaray’da 
ve Niğde’de havalimanı kurulmasına iliş-
kin çalışmalar yaptıklarını söyledi.

AKSARAY’A 
HAVALİMANI MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın canlı bağlanarak katıldığı 

Elazığ’ın Ağın ilçesinde yapımı tamam-
lanan Ağın Karamağara Köprüsü’nün ve 
karayolunun açılış töreni gerçekleştirildi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımda eme-
ği geçenlere teşekkür etti. Erdoğan’ın 
ardından konuşan Bakan Ahmet Arslan, 
Karamağara Köprüsü’nün tamamlanma-
sıyla birlikte mevcut yolun 44 kilometre 
daha kısaldığını belirtti. Köprü hakkın-
da bilgiler veren Arslan, köprünün 520 
metre uzunluğunda ve 13 metre geniş-
liğinde olduğunu söyledi. Ağın Köprüsü 
için 70,6 milyon lira, 18,5 kilometrelik 
bağlantı yolları için de 23,6 milyon lira 
harcandığını sözlerine ekleyen Arslan, 
“Elazığ’da 6 projemiz devam ediyor, 8 
projemizin ise çalışmaları sürüyor.” dedi. 

AĞIN KARAMAĞARA 
KÖPRÜSÜ TAMAMLANDI KÖPRÜSÜ’NE İLK KAZMA

VURULDU

KARS’IN ARDAHAN VE ARTVİN ÜZERİNDEN KARADENİZ’E BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA 
BAĞLANMASI İÇİN HAZIRLANAN PROJELER HAYATA GEÇİRİLİYOR.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Kars’ta ger-

çekleştirdiği ziyaretler kapsamında sivil 
toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri 
ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Ka-
rayolları 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Sa-
lonu’nda gerçekleşen programda konuşan 
Bakan Arslan, bölgeye yapılan ve yapıla-
cak olan yatırımlar hakkında bilgi verdi. 
Bölgede sıcak asfalt çalışmalarının yapıl-
dığını belirten Arslan, “Kars’ı Ardahan’dan 

KARS VE ARDAHAN KARADENİZ’E BAĞLANACAK

BÖLGELERARASI 
KALKINMIŞLIK FARKI 
GİDERİLECEK
CAZİBE MERKEZLERİ İLE 
BÖLGELERARASI KALKINMIŞLIK 
FARKININ ORTADAN KALDIRILMASI VE 
BÖLGE İNSANININ YAŞADIĞI YERDE 
İSTİHDAM EDİLMESİ AMAÇLANIYOR. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Kalkınma Ba-

kanı Lütfi Elvan’la birlikte Kars, Ardahan, 
Iğdır ve Ağrı illerinde düzenlenen Cazibe 
Merkezleri Programları tanıtım toplantı-
larına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan 
Arslan Ahmet Arslan, iş adamlarıyla bir 
araya geldi. Arslan, Kars merkezli olmak 
üzere Ardahan, Iğdır ve Ağrı’yı içerisine 
alan SERKA bölgesinin Cazibe Merkezleri 
Programından yüksek düzeyde faydalan-
masını istediklerini belirtti. 

Her türlü destek hazır 
Ardahan Valisi İbrahim Özefe’yi de ziyaret 
eden Arslan, ziyaretin ardından yatırım-
cılarla bir araya geldi. Bölge yatırımları 
için Başbakan ve hükümetten her türlü 
desteği aldıklarını söyleyen Arslan, Cazibe 
Merkezi Programıyla amaçlarının, bölge 
insanını yerinde ikame etmek ve istihdam 
yaratmak olduğunu vurguladı. Tanıtım 
toplantıları kapsamında Ardahan’ın ardın-
dan Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı 
Salonunda iş adamlarıyla bir araya gelen 

Arslan, burada da bir konuşma gerçekleş-
tirdi. Bölünmüş yol ve havalimanına sahip 
olmanın bir ilin kalkınması için çok önem-
li iki unsur olduğunu ifade eden Arslan, 
“Daha da önemlisi, özellikle cazibe mer-
kezleri kapsamında Iğdır’ın daha da geliş-
mesidir. Bulunduğu coğrafya üzerinde üç 
ülkeye komşu olan Iğdır’ın bu avantajını 
kullanarak hem ticaretini hem de ihracatı-
nı geliştirmesi için demiryolu bağlantısının 
yapılması da ilimiz ve bölgemiz açısından 
bir o kadar önemlidir.” şeklinde konuştu.

sonra Artvin üzerinden Karadeniz’e bağ-
lamayı çok önemsiyoruz. 300 milyon lira 
yatırımla yapılacak Ilgar Tüneli’nin ihalesi-
ni de gerçekleştirdik, ilkbaharda da yapımı-
na başlayacağız.” dedi. 

Artvin Sahara Tüneli 
Bakan Arslan, Türkiye’nin üçüncü en bü-
yük tüneli olacak Artvin Sahara Tüneli’yle 
Kars’ı Karadeniz’e bölünmüş yol ve sıcak 
asfaltla bağlayacakları bilgisini de verdi.

BAKAN 
ARSLAN, BABA 

OCAĞINDA

Bakan Ahmet Arslan, Kars progra-
mı kapsamında Kağızman esnafını 

ve baba ocağını ziyaret etti. Esnaf ile 
sohbet eden Arslan, daha sonra babası 
Süleyman Arslan’ı evinde ziyaret ede-
rek, kendisine baston hediye etti. 

1915 ÇANAKKALE 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Eskişehir’de 

bulunan Türkiye Lokomotif ve Motor Sa-
nayi AŞ’yi (TÜLOMSAŞ) ziyaret etti. TÜ-
LOMSAŞ mühendis ve işçileri tarafından 
üretilip, tip ve gücü itibariyle Türkiye için 
bir ilk olma özelliği taşıyan TLM6V185 
dizel motor tanıtımına katılan Bakan Ars-
lan, yerli üretim seferberliği kapsamında 
TÜLOMSAŞ’ın iddialı bir duruş sergiledi-
ğini dile getirdi. Türkiye’nin, Avrupa’nın 
6’ıncı Dünyanın 8’inci Yüksek Hızlı Tren 
(YHT) kullanan ülkesi olduğuna dikkat 
çeken Arslan, “Ancak bununla yetinmiyo-
ruz. Bu demiryolu seferberliği kapsamın-
da istiyoruz ki ülkemizin her yerini doğu, 
batı, kuzey, güney aksında ana koridorlar 
haline getirelim. Ancak, sadece yapımla 
değil artık bu hatlarda kullanacak olan 
YHT’leri de kendimiz yapabilir olalım is-
tiyoruz.” dedi. TÜLOMSAŞ’ın her zaman 

“16 YHT’yi biz üreteceğiz” 
TÜLOMSAŞ’ın demiryolu sektörün-
de kendini kanıtladığını vurgulayan 
Bakan Arslan, “İdare inanıyor, işçi 
inanıyorsa geriye bize destek verip 
yapmak kalıyor. Onun için de yeni 
96 YHT setini alırken, sanayi iş birliği 
programı kapsamında özellikle tek-
nolojinin ülkemize gelmesi, YHT’nin 
Türkiye’de yapılması ile ilgili şartna-
memize koyduk.” ifadelerini kullan-
dı. Sipariş edilen YHT’nin ilk 20’sini 
dışarıdan alacaklarını sözlerine ek-
leyen Arslan, “Sonra kademe kade-
me TÜLOMSAŞ üretimde daha fazla 
yer alacak ve son 16’yı bizzat yüzde 
yüz kendisi yapacak. Ancak bunun-
la yetinmeyip YHT’yi yapabilir hale 
geldikten sonra yine prototipi hazır 
olan YHT’yi hem milli hem de yer-
li olarak bizzat kendimiz yapacağız. 
Ülkemizde kullanmakla yetinmeye-
ceğiz. Ülkemizden kaynaklı, bulun-
duğumuz coğrafyaya, hatta dünya-
nın her yerine ihraç edeceğiz.” dedi. 

iddialı olduğunu dile getiren Bakan Ars-
lan, “Sadece bugün değil, Devrim otomo-
bili de iddiasını ortaya koymuştu. Önemli 
olan inanmak.” şeklinde konuştu. 

“3 günde 1 motor üretebilecek   
bir kapasiteye geldik”
TÜLOMSAŞ tarafından üretilen yeni di-
zel motorun 850 beygir gücünde ta-
mamen milli ve yerli olarak üretildiğinin 
altını çizen Arslan, “Bugün de prototipini 
görüyorsunuz. Ama bununla kalmıyor 
son testleri de bitti. Artık kullanıma arz 
edilecek. Önemli olan bir ilki başarmaktı. 
Bu ilki başardıktan sonra bunun devamı 
gelecek. 6 silindirli olarak bu dizel mo-
tor üretildi ve şimdi hizmete sunuluyor.” 
dedi. Arslan, milli motorun 6 silindirli ve 
yaklaşık 700 kilowatt gücünde olduğu-
nu vurgulayarak, motorun tüm testleri 
başarıyla geçtiğinin altını çizdi. Arslan, 

“Motorun ticarileşmesi elbette üretil-
mesi kadar önemli. Ticarileştireceğiz ki 
sürdürülebilir hale gelsin. TÜLOMSAŞ 
bunu artık seri olarak üretebilir hale gel-
di. Sipariş aldığımızda da haftada 1 tane, 
sipariş yoğunluğu arttığında ise 3 günde 
1 motor üretebilecek bir kapasiteye gel-
dik.” diye konuştu.

n Güç ve özellik olarak ülkemizin ilk Milli motorudur.

n Küçük motor konseptini karşılayabilecektir.

n Demiryolu manevra lokomotiflerinde kullanılacaktır,

n Tank motoru gibi savunma sanayi projeleri için de bir sinerji oluşturacaktır.

n Enerji sektöründe jeneratör seti olarak kullanılabilecektir.

YENİ NESİL DİZEL MOTORUN ÖZELLİKLERİ:

TLM6V185 MİLLİ MOTOR’UN ÖZELLİKLERİ:

SİPARİŞ EDİLEN YHT’NİN İLK  
20’SİNİ DIŞARIDAN ALACAKLARINI 
İFADE EDEN BAKAN ARSLAN, “SONRA 
KADEME KADEME TÜLOMSAŞ 
ÜRETİMDE DAHA FAZLA YER ALACAK 
VE SON 16’YI BİZZAT YÜZDE YÜZ 
KENDİSİ YAPACAK.” DEDİ.

BAKAN ARSLAN, TÜLOMSAŞ’IN İLK MİLLİ YERLİ DİZEL MOTORU ÜRETTİĞİNİ 
AÇIKLADI. YERLİ ÜRETİM SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA TÜLOMSAŞ’IN 
İDDİALI BİR DURUŞ SERGİLEDİĞİNİ VURGULAYAN ARSLAN, “TÜLOMSAŞ 
MİLLİ MOTORU ARTIK SERİ OLARAK ÜRETEBİLİR. ŞU ANDA 3 GÜNDE BİR 
MOTOR ÜRETEBİLECEK KAPASİTEYE GELDİ.” ŞEKLİNDE KONUŞTU.

TÜLOMSAŞ, MİLLİ MOTORUN 
SERİ ÜRETİMİNE BAŞLIYOR

n TÜLOMSAŞ, Ar-Ge motor mühen-
disleri tarafından TLM6V185 tipi 6 
silindirli dizel motor prototip olarak 
üretildi.  

n 6 silindirli yaklaşık 700 kW gücünde 

dizel motor, tüm testlerden başarı 
ile geçti. 

n TÜLOMSAŞ, motorun seri üretimine 
geçebilecek ve 3 günde 1 adet motor 
üretebilecek durumda. 

n TLM6V185 tipi dizel motorda geliş-
tirmeler devam ediyor. 

n İstenen regülasyonlara göre moder-
nize edilmesi, TÜLOMSAŞ mühendis 
ve işçi ekibi tarafından yapılmakta. 
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1 Temmuz 2016’da yayımlanan Deniz-
yoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin 

Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında 
Yönerge’ye ilişkin bir genelge yayınlandıklarını 
açıklayan Bakan Arslan, buna göre limanlarda 
tartı ve tolerans doğrulama ücreti altında alınan 
miktarın 60 liranın üstüne çıkamayacağını an-
lattı. Arslan, “Maliyetleri düşüren yeni düzenle-
me ile ihracatçılarımıza yıllık yaklaşık 75 milyon 
lira destek sağlanmış olacak.” dedi.

İHRACATÇININ 
75 MİLYON LİRASI 
CEBİNDE KALACAK

Bakan Ahmet Arslan, Türkiye nüfusunun yüzde 40’ının yaşadığı kent-
lere yüksek hızlı trenin gittiğini, taleplerin de her geçen gün arttığını 

bildirdi. Yolcu yoğunluğu arttıkça yüksek hızlı tren setlerine olan ihtiyacın 
da arttığını belirten Arslan, Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Kon-

ya, Konya-İstanbul Yüksek 
Hızlı Tren (YHT) hatla-

rında günde 40 olan 
sefer sayısının 10 

Mart’tan itiba-
ren 50’ye çı-

karılacağını 
söyledi. 

YÜKSEK HIZLI TRENLERİN 
SEFER SAYISI ARTIYOR

YABANCI PLAKALI ARAÇLAR ÜCRETLİ 
KARAYOLLARINDAN ARTIK ÜCRETSİZ 
GEÇİŞ YAPAMAYACAK. ÜCRET 
ÖDEMEDEN GEÇEN ARAÇLARA İDARİ 
PARA CEZASI UYGULANACAK. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, ücretli kara-

yollarında yabancı plakalı araçlara ait ge-
çiş ücretleri ve idari para cezalarının tah-
siline ilişkin yönetmeliğin Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmesi üzerine 
bir açıklama yaptı. Buna göre yabancı 
plakalı araç sürücülerinin Türk vatandaşı 
olup olmadığına bakılmaksızın ücretli ka-
rayolundan geçiş yapması halinde belir-
lenen tarifeye göre ücret ödeyeceklerini 
belirten Bakan Arslan, ücret ve cezalarını 
ödemeyen araçların, ülkeyi terk etmele-
rine müsaade edilmeyeceğini kaydetti. 
Yabancı plakalı araç sürücüsünün, geçiş 
ücreti toplama sistemlerinden herhan-
gi birinin abonesi olması ve kullanılabilir 
vaziyette yeterli bakiyeye sahip etiket bu-
lundurması gerektiğini ifade eden Arslan, 

araç kullanıcısının, etiketin sağlam ve ça-
lışır olmasından, araç plakalarının temiz 
ve okunaklı durumda bulunmasından so-
rumlu tutulacağını dile getirdi. 

10 katı tutarında idari para cezası 
Kaçak geçiş yaptığı tespit edilen yabancı 
plakalı araçlara, giriş-çıkış yaptığı me-
safeye ait geçiş ücretine ilave olarak, bu 
geçiş ücretinin 10 katı tutarında idari para 

cezası verileceğini ifade eden Arslan, 
geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde ücreti 
ödeyenlere para cezası uygulanmayaca-
ğını bildirdi. Tahsilatın öncelikle ülke için-
deki yol kenarı denetim istasyonlarında 
yapılacağını söyleyen Bakan Arslan, tah-
silatların gümrük kapıları, maliye vezne-
leri, PTT şubeleri, ağırlık kontrol merkez-
lerinden yapılacağını, online ödeme için 
de çalışma yapılacağını söyledi.

YABANCI PLAKALI ARAÇLAR 
ÜCRETSİZ GEÇEMEYECEK

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI AHMET 
ARSLAN, 6 GRUP VE 13 FİRMANIN TEKLİF VERDİĞİ MENEMEN-
ALİAĞA-ÇANDARLI OTOYOLU İHALESİNİN SONUÇLANDIĞINI 
AÇIKLADI. ARSLAN, OTOYOLU 3 YIL İÇİNDE BİTİREREK 
HİZMETE VERMEYİ PLANLADIKLARINI SÖYLEDİ. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
İzmir 2. Karayolları Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde bir 

basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin Asya ve Avrupa arasındaki 
köprü konumu göz önüne alındığında İzmir’in önemli bir ana kori-
dor hattında bulunduğunu ifade eden Arslan, İzmir ve çevresinde-
ki projeler ilişkin bilgiler verdi. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyo-
lu ihalesine değinen Arslan, ihaleye 6 grup ve 13 firmadan teklif 
geldiğini belirterek, “6 grubun da teklifleri teknik olarak incelenip 
geçerli bulundu. En kısa süreyi vermiş olan IC-Astaldi-Kalyon gru-
bunun bugün itibariyle ihale kararını onaylayarak, kendilerini söz-
leşmeye davet ettik.” dedi. 

Önümüzdeki ay temel atılacak
Projeyi çok önemsediklerini söyleyen Bakan Arslan, Çanakkale 
Köprüsü ile birlikte İzmir trafiğinde büyük bir rahatlama olacağını 
ve Ege’deki yük hareketinin Trakya’ya oradan da Avrupa’ya gönde-
rilebileceğini ifade etti. Arslan, Menemen’den sonra 76 kilometre-
lik hatta ağır trafik sıkışıklığının giderileceğini belirterek, “Önümüz-
deki ay temelini atacağız, 3 yıl içinde bitirerek işletmeye koyacağız. 
İzmir’in etraftaki coğrafyaya çok daha kolay erişim sağlanacak.” 
şeklinde konuştu. 

Ege’ye yeni havalimanı 
Bakan Arslan, Ege Bölgesi’ne yeni havalimanı kazandırmaya çalış-
tıklarına dikkat çekerek, yüksek hızlı tren projesinin Salihli-Manisa 
arası bölümünün ihalesinin de yakında tamamlanacağını bildirdi. 
İZBAN konusundaki projelerin takvime uygun ilerlediğini söyleyen 
Bakan Arslan, “Günde 10 dakikada bir olmak üzere 229 tren çalı-
şıyor. Bunu 6 dakikaya düşürecek çalışmayı başlatıyoruz. Böylece 
günlük tren sayısı 264’de çıkacak.” dedi. 

MENEMEN-ALİAĞA-
ÇANDARLI OTOYOLU 
3 YILDA BİTECEK

Bakan Ahmet Arslan, İzmir’de Kars, 
Ardahan ve Iğdır Federasyonu tem-

silcileriyle bir araya gelerek 23 ili kapsa-
yan Cazibe Merkezleri Programı hakkında 
bilgi verdi. Arslan, “Kamu olarak yatırım 
için arsayı biz vereceğiz. Sıra fabrikaya 
geldiğinde yüzde 30’u öz kaynak olmak 
şartıyla fabrikanın yüzde 70’ini biz ya-
pacağız.” dedi. Arslan alınacak kredilerin 
şartları, istihdam konusunda verilecek 
desteklerle ilgili de önemli desteklerde 
bulunacaklarını açıkladı. 

CAZİBE 
MERKEZLERİYLE 
YATIRIMCIYA 
BÜYÜK DESTEK 
GELİYOR

Eskişehir Valisi Azmi Çelik’i maka-
mında ziyaret eden Bakan Arslan, 

Eskişehir’in doğu, batı aksında önemli bir 
kavşak noktasında bulunduğunu hatırla-
tarak, “Ancak bununla da yetinmeyip ku-
zey, güney aksında da önemli bir kavşak 
haline gelmesini istiyoruz. Ankara, Eski-
şehir, Bilecik, Konya ve İstanbul’u YHT ile 
birbirine bağladık. Şimdi Eskişehir’i Afyon-
karahisar üzerinden Antalya’ya yani Ak-
deniz’e bağlamak istiyoruz. YHT anlamın-
da önemsediğimiz bir güzergâh. İnşallah 
onun da gereğini yapacağız.” dedi. 

ESKİŞEHİR 
YHT İLE AKDENİZ’E 
BAĞLANACAK
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6 BİN TEKNE TÜRK 
BAYRAĞINA GEÇECEK
BAKAN ARSLAN, TÜRK BAYRAĞINA 
GEÇECEK YAT, KOTRA VE TEKNELERDE  
KDV ORANINI %1’E İNDİRDİKLERİNİ, 
ÖTV’Yİ İSE SIFIRLADIKLARINI 
AÇIKLAYARAK, “6 BİNE YAKIN TEKNENİN 
HEPSİNİN TÜRK BAYRAĞINA GEÇMESİNİ 
BEKLİYORUZ.” AÇIKLAMASINI YAPTI.

ihraç amaçlı gemi yatırımlarının KGF kap-
samına alındığını, tersanelerin Hazineye 
ödediği kiraların sıfırlandığını anlattı.

2,8 milyar dolarlık destek
Gemi sanayisine 2003-2016 döneminde 
2,8 milyar dolarlık altyapı yatırımı yapıldı-
ğını söyleyen Arslan, sadece kamunun de-
ğil, özel sektörün de elini taşın altına koy-
duğunu, gemi sanayisinin yıllık 2,5 milyar 
dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaştığını 
kaydetti. Türk denizcileri ve Türk bayraklı 
gemilerin saygınlığını artırmak adına ciddi 
mücadele verdiklerini vurgulayan Arslan, 
“beyaz liste” dedikleri konumlarını küresel 
anlamda sürdürdüklerini ifade etti. 

Türk bayrağına geçmeyenlere kısıtlama
Ülke karasularında, marinalarında Türk 
sahipli olup yabancı bayrakla dolaşan 
binlerce tekne olduğunu belirten Arslan, 
bu teknelerin Türk bayrağı çekmesini sağ-
lamak için yeni düzenlemeler yaptıklarını 
anlattı. KDV oranını yüzde 1’e indirdikleri-
ni, ÖTV’yi ise sıfırladıklarını anlatan Ars-
lan, “6 bine yakın teknenin hepsinin Türk 
bayrağına geçmesini bekliyoruz.” dedi. 
Türk bayrağına geçmeyen tekneler için kı-
sıtlamalar yapacaklarını belirten Arslan, 
“Teşvik getirdiğimiz için geçmeyenlere 
zorluk getireceğiz. Sektör buna göre ha-
reket etsin. Bu kadar destek alan sektör 
bizi mahcup etmesin.” diye konuştu.

11. Uluslararası Deniz Araçları, Ekip-
manları ve Aksesuarları Fuarı VIP 

açılışı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımı ile gerçek-
leştirildi. Açılışta konuşan Bakan Arslan, 
dünya ticaretinden pay almanın denizcilik 
sektöründen geçtiğini bildiklerini bu çer-
çevede başbakanlık ile cumhurbaşkanlığı 
düzeyinde sektöre olağanüstü ilgi olduğu-
nu ve sektörün gelişmesi için tüm talep-
leri kabul ettiklerini söyledi. Son 14 yılda 
denizciliğe yönelik atılan adımlara deği-
nen Arslan, 2004’ten 2016 yılına kadar 
toplamda 5,6 milyar liralık ÖTV’nin tahsil 
edilmeyerek deniz taşımacılığına destek 
sağlandığını, yarım kalan gemi yatırımla-
rı için Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) 255 
milyon lira kefalet sağlandığını, 2015’te 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE 
HABERLEŞME BAKANI AHMET 
ARSLAN, TÜRKİYE’Yİ VERİ ÜSSÜ 
YAPMAK İÇİN GEREK KAMU GEREK 
ÖZEL SEKTÖR YATIRIMCILARIYLA 
İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRDİKLERİNİ 
ANLATARAK, “TÜRKİYE’Yİ 
TELEKOMÜNİKASYON ALANINDA 
MERKEZ HALİNE GETİRİYORUZ, 
GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ.” DEDİ.

Türk Telekom iştiraklerinden Türk 
Telekom International’ın tek Türk şir-

keti olarak yer aldığı dünyanın en önemli 
ve yüksek kapasiteli deniz altı veri hattı 
konsorsiyumlarından SEA-ME-WE 5 pro-
jesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtımda 
konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, veri akışının, veri 
trafiğinin her gün, her an katlanarak ilerle-
diğini, yükseldiğini, ihtiyacın da buna bağlı 
olarak arttığını söyledi. Mobil ağlarda LTE 
ve 5G gibi yeni nesil teknolojilerde veri ile-
tişiminin çok önemli bir duruma geldiğini 
dile getiren Arslan, gelecek yıllarda mobil 
cihazların sayısının şu anda kullanılandan 
75 kat, veri kullanımının ise bugünle kıyas-
la bin kat fazla olacağının öngörüldüğünü 
vurguladı.  

Türk Telekom’un büyük katkısı 
İhtiyaca cevap vermek ve Türkiye’yi veri 
üssü yapmak için gerek kamu gerek özel 
sektör yatırımcılarıyla iş birliğini geliştir-
diklerini belirten Bakan Arslan, “Türkiye’yi 
telekomünikasyon alanında merkez ha-
line getiriyoruz, getirmeye çalışıyoruz.” 
dedi. Türk Telekom’un, Türkiye’yi Singa-
pur’dan Pakistan’a, Birleşik Arap Emir-
likleri’nden Mısır’a, İtalya’dan Fransa’ya 
kadar toplam 17 ülkeyi deniz altı fiber 
hatlarıyla birbirine bağlayan bir sis-
temin parçası haline getirmiş oldu-

ğuna işaret eden Arslan, 17 ülke, 19 ope-
ratör, 20 bin kilometre hat ve kıta aşan 
bir altyapının takdire şayan olduğunu ifa-
de etti. Türkiye’nin, bu kapsamda kurulan 
Marmaris istasyonuyla Fransa’dan Sin-
gapur’a uzanan önemli bir ağın tamam-
layıcısı haline geldiğini belirten Arslan, 
“24 terabayt/saniye başlangıç kapasite-
siyle en yüksek seviyede karşılayabilecek 
olan bir altyapıyı da inşa etmiş oluyoruz. 

Türkiye’nin çıkış kapasitesinin bugün 
itibarıyla 6 terabayt olduğunu 

düşündüğümüzde, bu sistem-
le ilave edilen 1,5 terabaytın 
aynı zamanda yüzde 25’lik bir 
artışa tekabül ettiğini özellikle 

vurgulamak istiyorum. Böy-
lece 6 terabaytlık 

kapasitemiz 7,5 
terabayta çık-
mış oluyor.” 

dedi.

TÜRKİYE 
TELEKOMÜNİKASYON 
MERKEZİ OLACAK
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KARAYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRÜ SAİM İLÇİOĞLU, KURULMASI PLANLANAN ULAŞTIRMA ELEKTRONİK TAKİP VE 
DENETİM SİSTEMİ’YLE TÜM YOLCULARA İLİŞKİN SEYAHAT BİLGİLERİNİN ANLIK OLARAK TAKİP EDİLEBİLECEĞİNİ AÇIKLADI.

Türkiye Otobüsçüler Federasyo-
nu (TOFED) tarafından İstanbul’da 

düzenlenen Karayolu Yolcu Taşımacılığı 
Mevzuat Çalıştayı, Karayolu Düzenleme 
Genel Müdürü Saim İlçioğlu’nun yanı sıra, 
kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları 
ve sektör temsilcilerinin katılımı ile ger-
çekleştirildi. TOFED tarafından ilk kez ger-
çekleştirilen çalıştayda, karayolu yolcu 
taşımacılığının gelişimi, yaşanan sorunlar, 

U-ETDS İLE ANLIK YOLCU TAKİBİ YAPILACAK

MÜSTEŞAR SUAT HAYRİ AKA, 
BARCELONA’DAKİ DÜNYA MOBİL 
KONGRESİNE KATILARAK, ARGELA 
STANDINI ZİYARET ETTİ. AKA, 
5G TEKNOLOJİLERİ HAKKINDA 
KATILIMCILARDAN BİLGİ ALDI.

BAKAN AHMET ARSLAN, 100 BİN KİŞİLİK 
 BAKANLIK AİLESİ İLE BİRLİKTE KAN BAĞIŞI 
KAMPANYASINA DESTEK VERDİKLERİNİ SÖYLEDİ. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, 

İspanya’nın Barcelona kentinde düzenle-
nen Dünya Mobil Kongresi’ne katıldı. Türk 
Telekom iştiraki Argela standını ziyaret 
eden Aka, şirket tarafından geliştirilen ve 
fuarda özel demolar eşliğinde sergilenen 
5G teknolojileri hakkında bilgi aldı. 

“Türk mühendisleri gurur veriyor”
Türkiye’nin dijital dönüşümü için Argela 
gibi 5G standartlarını kodlayan şirketle-

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
bakanlığın konferans salonunda düzenlenen, Kızılay’ın ‘kan 

ver, hayat ver’ kampanyası kapsamında kan bağışında bulundu. 
Türk Kızılay’ının öneminin anlatılamayacak kadar büyük oldu-
ğunu ifade eden Arslan, 100 bin kişilik Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı ailesiyle kampanyaya destek vermek iste-
diklerini dile getirdi. Kan bağışı konusunda farkındalık yaratılma-
sı gerektiğini vurgulayan Arslan, “80 milyon vatandaşımızın ne 
yazık ki yüzde 1’nden azı kan bağışı yapıyor.” dedi. Kanın ikamesi 
olmayan tek şey olduğunu anlatan Bakan Ahmet Arslan, “Kam-
panyayı 81 ildeki çalışma arkadaşlarımıza yayarak, bu kutsal hiz-
mete memnuniyetle destek vereceğiz.” şeklinde konuştu. 

re ihtiyaç olduğunu dile getiren Aka, firma-
nın Türk mühendisleri ve milli kaynaklarla 
dünya devleriyle 5G standartlarını kodladığı-
nı, bunun ülke için gurur verici olduğunu söy-
ledi. Daha sonra Türkiye`nin ilk yerli ve milli 
baz istasyonu ULAK için Turkcell, Vodafone 
Türkiye ve Türk Telekom ile ilk satış sözleş-
mesi imzalandı. Üç operatör, 250’şer adet 
ULAK yerli baz istasyonu siparişinde bulundu.

sektörel beklentiler ile mevzuatta yapıl-
ması istenen düzenlemeler görüşüldü. 

U-ETDS herkes için faydalı olacak
Çalıştayda konuşan Genel Müdür Saim İlçi-
oğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafından kurulması planlanan 
Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim 
Sistemine (U-ETDS) ilişkin bilgiler verdi. 
Sistemin vatandaş, firma, kamu ve ulusal 

güvenlik açısından faydaları hakkında açık-
lama yapan İlçioğlu, sistemin FAZ-1 olarak 
belirlenmiş olan kısmında yolcu takip sis-
teminin olduğu, bu sistemle birlikte ülke 
çapında hareket eden yerli veya yabancı 
tüm yolculara ilişkin seyahat bilgilerinin de 
anlık olarak takip edilebileceğini vurguladı. 
Çalıştayda, kurulması planlanan U-ETDS 
sistemin pilot olarak uygulanacağı şehir-
ler ve istekli olan firmalar da belirlendi.

YERLİ BAZ İSTASYONU ULAK 
İÇİN İLK SİPARİŞLER ALINDI

Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Mü-
dürlüğü tarafından organize edilecek olan 

‘2017 - Spor Toto Kamu Futbol Turnuvası’ baş-
lıyor. Turnuvaya katılacak olan UDH Bakanlığı 
Futbol Takımı,  Çetin Bahadır’ın teknik sorum-
luluğunda çalışmalarına başladı. UDH Bakanlığı 
Futbol takımı Teknik Sorumlusu Çetin Bahadır, 
amaçlarının bakanlıklar arasında önemli bir 
prestije sahip olan söz konusu turnuvada, Ulaş-
tırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı sa-
dece saha içerisinde değil, saha dışında da en 
güzel şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

UDHB FUTBOL TAKIMI 
TURNUVAYA HAZIRLANIYOR

Bakan Ahmet Arslan, kan bağışında bulunduktan sonra Ba-
kanlığın taşra birimlerine de çağrıda bulundu. Arslan, “Kam-
panyayı merkezde başlattık, taşrada tüm birimlerimizin bu 
kampanyayı sürdürmelerini bekliyorum.” açıklamasını yaptı. 

BAKAN ARSLAN’DAN KAN BAĞIŞI 

KAMPANYASINA DESTEK



Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 
Teknokent’te kurulan 5G Mükemme-

liyet Merkezi’nin açılışı Başbakan Binali Yıl-
dırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakan Ahmet Arslan, Bilim Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Faruk Özlü ve çok sayıda da-
vetlinin katılımı ile gerçekleştirildi. Açılışta 
konuşan Başbakan Yıldırım, yerli üretimin 
teşviki ve kullanılan teknolojiler bakımından 
çağı yakalama anlamında büyük mesafe 
alındığına dikkat çekti. İletişim alanında 30 
milyar liralık yatırım yaptıklarını kaydeden 
Yıldırım, 2002’de 20 bin olan geniş bant 
abone sayısının bugün 60 milyon seviyesine 
ulaştığını, 88 bin kilometre olan fiber uzun-
luğun ise bugün 280 bin kilometreyi aştığını 
belirtti. Yurt dışı internet çıkış kapasitesinin 
20 gigabitten 300 kat artırılarak 6 terabit 
seviyelerine yükseldiğini dile getiren Başba-
kan Yıldırım, fiber abone sayısının 1,8 milyo-
na, mobil abone sayısının da 28 milyondan 
75 milyona ulaştığını söyledi. 

5G çalışmalarına ciddi katkı olacak
Açılış töreninde konuşan Bakan Ahmet 

Arslan ise bilişimle ilgili her türlü yatırımı, 
stratejik yatırım olarak gördüklerinin altını 
çizdi. 5G Mükemmeliyet Merkezi sayesinde 
Türk Telekom’un teknoloji, ürün ve hizme-
tinin geliştirilmesinin sağlanacağını söyle-
yen Arslan, “Ayrıca Türkiye’nin gelişmekte 
olan bu sektörüne çok önemli bir kaldıraç 
olacak. Ülkemiz ekonomisi ve güvenliği 
açısından çok önemli getirileri olacak. Özel-
likle, 5G çalışmaları kapsamında çok ciddi 
katkılarda bulunacağına kimsenin şüphesi 
olmasın.” dedi. 

“Standardımızı oluşturmuş olacağız”
BTK tarafından Uluslararası Telekomüni-
kasyon Birliğinin (ITU) 5G standartlarını be-
lirleme çalışmalarının yürütüldüğü WTSA 
2016 Konferanslarına katılım sağlandığını 
dile getiren Bakan Arslan, ULAK Projesi 5G 
ve ötesi yönünde ilerlemesini kararlaştıra-
rak, önemli mesafe alındığını söyledi. AR-
GELA tarafından yürütülen Milat Projesi ile 
kamuda siber güvenlik ve 5G ağ altyapısı 
teknolojilerinin geliştirilmesinin önemli bir 
hedef olarak belirlendiğine dikkati çekti. 

BAKAN ARSLAN, BİLİŞİMLE İLGİLİ HER TÜRLÜ YATIRIMI, STRATEJİK 
YATIRIM OLARAK GÖRDÜKLERİNİ İFADE EDEREK, 5G MÜKEMMELİYET 
MERKEZİ’NİN BU NEDENLE ÇOK YERİNDE BİR HAMLE OLDUĞUNU 
SÖYLEDİ. ARSLAN, “5G SÜRECİNDEKİ EN ÖNEMLİ KAZANIM, AĞ VE AĞ 
ALTYAPI YAZILIMLARININ MİLLİ OLARAK GELİŞTİRİLMESİ OLACAK.” DEDİ.

MÜKEMMELİYET 
MERKEZİ AÇILDI

5G

Başbakan 
Binali 

Yıldırım


