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UDH BAKANLIĞI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK PROJELERİNDEN BİRİ OLAN KANAL
İSTANBUL PROJESİ İÇİN FİNANS MODELİ ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI.
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RİZE-ARTVİN HAVALİMANI

2022’DE HAZIR

Türkİye’nİn denİz üzerİne İnşa edİlen İkİncİ havalİmanı olan Rİze-Artvİn Havalİmanı’nın
temelİ TÖRENLE ATILDI. Cumhurbaşkanı Recep Tayyİp Erdoğan TÖRENE TELEKONFERANSLA
CANLI BAĞLANARAK, projenİn 2022 yılı başında tamamlanacağını açıkladı.
S:

8/9

TİRE-BELEVİ YOLUNUN TEMELİ ATILDI S: 05 81 İL BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA BAĞLANIYOR S: 11

LOJİSTİK MERKEZİ 2018’DE AÇILIYOR

2 BİN 350 GEMİ TÜRK
BAYRAĞINA GEÇTİ
UDH BAKANLIĞI MÜSTEŞARI SUAT HAYRİ AKA,
YABANCI BAYRAK TAŞIYAN TÜRK SAHİPLİ TEKNELERİN
TÜRK BAYRAĞINA GEÇMESİNİ KOLAYLAŞTIRMAYA
YÖNELİK DÜZENLEME SONRASINDA 2 BİN 350
GEMİNİN TÜRK BAYRAĞINA GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ. S: 14

KARS LOJİSTİK MERKEZİ’NİN TEMELİ ATILDI. BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU
HATTININ TAMAMLAYICISI OLAN MERKEZ, EKİM 2018’DE HİZMETE AÇILACAK.
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İSTANBUL YENİ HAVALİMANI,
225 BİN KİŞİYE İŞ SAĞLAYACAK

S:
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GÜNDEM

BAKAN ARSLAN’DAN
23 NİSAN KUTLAMASI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın
97’nci yılını kutlayan Bakan Arslan, “Ülkemizde demokratik hayatın temellerinin atıldığı, egemenliğin kayıtsız
ve şartsız milletin olduğunu bütün dünyaya ilan edildiği
günün 97’nci yılını kutlamanın onuru ve sevinci içindeyiz.”
ifadelerini kullandı. Arslan, “Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk,
milli egemenliğimizin ilan edildiği bu kutlu günü de çocuklara
bayram olarak armağan etmiştir. Ulusumuzun en değerli varlığı olan çocuklarımız, barışın,
sevginin temsilcileridir.” dedi.

MENEMEN-ALiAĞA-ÇANDARLI

GÜNDEM
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OTOYOLUNUN TEMELİ ATILDI
MENEMEN-ALİAĞA-ÇANDARLI OTOYOLUNUN TEMELİ BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM İLE BAKAN ARSLAN TARAFINDAN ATILDI.

BAKAN ARSLAN,
VİETNAMLI
TRANG’I AĞIRLADI
VİETNAMLI TRANG EGE’DEKİ TEKNE FACİASINDA
HAYATINI KAYBEDEN SURİYELİ AYLAN BEBEĞİN
AĞZINDAN 45 YAŞINA MEKTUP YAZDI.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet
Arslan, Dünya Posta Birliği Kongresi dolayısıyla düzenlenen “45 Yaşıma Mektup” yarışmasında birinci olan
Vietnamlı Nguyen Thi Thu Trang’ı makamında kabul etti.
Bakan Arslan, kabulde yaptığı konuşmada, 15 yaşındaki
Trang’ın, dünyanın birçok yerinden mektup gönderilen yarışma için Ege’deki tekne faciasında hayatını kaybeden Suriyeli Aylan bebeğin ağzından 45 yaşına mektup yazdığını
söyledi. Arslan, mektupta Aylan bebeğin hayatı ve dünyanın
bebeğe bakışının duygusal bir şekilde kaleme alındığını ifade
etti. Mektupta, dünyada savaş yerine barış ve kardeşliğin hakim olmasına vurgu yapıldığını belirten Bakan Arslan, mektubun içerdiği mesajın dünyanın her yerine yayılmasını istediklerini dile getirdi. Trang’ı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye’ye davet ettiklerini söyleyen Arslan, Vietnamlı gencin yazdığı mektuptan herkesin
üzerine düşeni almasının önemli olduğunu ifade etti. Trang
ise Türkiye’ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, çocukların sevgi dolu bir dünyada yaşamasını diledi.
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ANADOLU AJANSI
97 YAŞINDA
Bakan Arslan, Anadolu Ajansı’nın (AA) kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutladı. Anadolu Ajansı’nın
çok önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Arslan,
AA’nın halkı bilgilendirdiğini, halktan aldıklarını ilgili birimlere aktardığını, kendilerinin de bundan ziyadesiyle yararlandığını ifade etti. Arslan,
“Biz insanları ulaşır, erişir hale
getiriyoruz siz de bizim yaptıklarımızı ulaştırma, eriştirme
anlamında bir görev yapıyorsunuz.” şeklinde konuştu.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte İzmir’in
Menemen ilçesinde düzenlenen Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyol Projesi Temel Atma Törenine katıldı.
Törende konuşan Başbakan Yıldırım, Türkiye ekonomisinin sağlam yapısına dikkat
çekti. 2008 yılından bu yana dünyada
kriz olduğunu buna rağmen dünyanın en
büyük projelerini tek tek hayata geçirdiklerini dile getiren Yıldırım, “Marmaray’ı,
Avrasya Tüneli’ni, Yavuz Sultan Selim
Köprüsü’nü, Osmangazi Köprüsü’nü,
dünyanın en büyük havalimanını yapıyo-

KARADENiZ

TÜRKİYE PİLOTLAR GÜNÜ
Türkiye’nin havacılık sektöründe geldiği noktada
pilotların payının çok büyük olduğunu vurgulayan
Bakan Arslan, tüm pilotların 26 Nisan Türkiye Pilotlar
Günü’nü kutladı. Bakan Arslan yaptığı açıklamada, küresel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak hızla gelişen
havacılık sektörünün, ekonomik kalkınmanın itici unsuru
olduğunu dile getirdi. Havacılığın geliştirilmesinin çok önemli
olduğunu belirten Arslan, “Bakanlık olarak havacılık sektöründe faaliyet gösteren bağlı
ve ilgili kuruluşlarımızla son 14
yılda büyük gelişmeler kaydettik.” ifadelerini kullandı.
Yazı İşleri:
Onur Demir, Akif Manav

Redaktör:
Hamdi Güngör

Fotoğraf:
Mehmet Aktaş

ruz. Ankara-Konya, Ankara-İstanbul hızlı
trenini yapıyoruz. Süratle Ankara-İzmir
Yüksek Hızlı Treni yapılıyor. Afyon ve
Uşak’tan hızlı trenin sesi geliyor. Yetmedi
Çanakkale’ye dünyanın en uzun köprüsünü yapıyoruz. Biz bunları yaparken birileri
de hasedinden neredeyse çatlayacak.
Kıskanma çalış senin de olsun.” ifadelerini kullandı.
Karayolu projeleri son sürat devam ediyor
Bakan Arslan ise bugüne kadar birçok
proje yapıldığını hatırlatarak, bitmiş ve
devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Torbalı-Bayındır-Ödemiş-Kiraz

bölünmüş yolu, Karaburun yolu, Aliağa-Yeni Foça bölünmüş yolu ve Bergama
yolunun 2018 yılında biteceğini belirten
Arslan, “Havalimanı-Torbalı-Selçuk-Aydın ve Seferihisar-Kuşadası bölünmüş
yolunu 2019’da bitiyoruz.” dedi. Belevi-Tire bölünmüş yolunu 2 yıl içerisinde
bitireceklerine de değinen Arslan, “Menderes-Gümüldür bölünmüş yolu ile Urla-Çeşme devlet yolunun ihalesini bu yıl
yapacağız. Bornova çevre yolunu ve Menemen-Seyrek-Foça bölünmüş yolunu
bu yıl başlatacağız. Aliağa geçişinde farklı
seviyeli bir kavşak istendi. Sözünü verdik
bu sene başlayacağız.” şeklinde konuştu.

İLE BAĞLANACAK

BAKAN ARSLAN: “CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATIYLA KARADENİZ’İ İÇ ANADOLU’YA DEMİRYOLU İLE BAĞLAYACAĞIZ.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’da gerçekleştirdiği toplu açılış törenine eşlik eden Bakan
Arslan, burada yaptığı konuşmada birçok
projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını

belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın
himayeleri, sizin de bu desteğiniz olduğu
sürece elbette biz birçok Akyazı Tüneli,
Zigana Tüneli yapacağız. Bunlarla da yetinmeyip Trabzon’un ulaşımla ilgili bütün

ihtiyaçlarını göreceğiz. Hatta Cumhurbaşkanımızın talimatıyla da Karadeniz’i
İç Anadolu’ya demiryolu ile bağlayacağız. Hatta bir de üstüne yüksek hızlı tren
yapacağız.” diye konuştu.
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KANAL İSTANBUL’UN FİNANS
MODELİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK PROJELERİNDEN BİRİ OLAN KANAL İSTANBUL PROJESİ İÇİN FİNANS MODELİ ÇALIŞMALARI
BAŞLATILDI. BAKAN ARSLAN, KAMU ADINA BU İŞİN PAYDAŞI OLANLARLA ÇALIŞTIKLARINI SÖYLEDİ.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Atlantik
Konseyi İstanbul Zirvesi 2017’de yaptığı
konuşmada Türkiye’nin Asya ile Avrupa
arasında köprü konumunda olduğunu, bu
özelliğin hakkını vermek için tüm ulaşım
türlerinde projeler hayata geçirdiklerini
söyledi. Bugüne kadar yapılan projelere
yenilerinin ekleneceğini dile getiren Arslan, Türkiye’den 3-4 saatlik uçuş mesafesinde ulaşılan insan sayısının 1,5 milyar
olduğunu, bunların 31 trilyon dolarlık
gayri safi yurt içi hasıla oluşturduğunu

bildirdi. Arslan, bütün projeleri bu rakamdan pay almak için hayata geçirdiklerini
kaydederek, “Son 14 yılda ulaştırma alanında yaptığımız yatırımın bedeli yaklaşık
100 milyar dolar.” diye konuştu. Bunların
hepsini kamu kaynağı olarak yapmanın
mümkün olduğunu dile getiren Arslan,
ancak özel sektör dinamiklerini de hayata geçirmek istediklerini aktardı.
Devam eden projelerin
maliyeti 10 milyar dolar
Özel sektör-kamu iş birliğiyle çok başarılı projelere imza attıklarını belirten
Bakan Arslan, bugüne kadar özel sektör iş birliğiyle 39 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını, şu an fiilen devam eden
projelerin maliyetinin de yaklaşık 10
milyar dolar olduğunu aktardı. İstanbul

Yeni Havalimanının da halihazırda özel
sektör iş birliğiyle ve 10 milyar avronun
üzerinde bir yatırımla hayata geçirildiğini
dile getiren Arslan, 25 yıllık işletme döneminde 25 milyar dolara yakın bir gelir
elde edeceklerini aktardı. Arslan, Türkiye
üzerinden giden orta koridorun sadece
ülke için değil Asya ve Avrupa için de çok
önemli olduğunu vurguladı.
Arslan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve
Avrasya Tüneli gibi çok önemli projelerin
hayata geçirildiğine değinerek, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de 2023’te açılacağını, tüm dünya taşımacılığına hizmet
vereceğini aktardı. Bu projelerin orta
koridoru tamamlamak adına hayata geçirildiğini dile getiren Arslan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun da orta koridora
katkıda bulunacağını bildirdi.

Daha farklı bİr fİnans modelİ
Arslan, sadece ulaştırma alanında değil sağlıkta da yap-kirala metodunun başarılı
şekilde uygulandığını belirterek, kamu-özel iş birliğine en güzel örneğin şehir hastaneleri olduğunu söyledi. Havacılık sektöründen başlayarak ülkedeki kamu-özel
iş birliği modelinin çok başarılı şekilde uygulayıcısı olduklarını dile getiren Arslan,
bunu başka sektörlere de yaygınlaştırdıklarını bildirdi. Arslan, “Hatta yakın gelecekte ülkemizin en büyük projelerinden olacak Kanal İstanbul Projesinde de finans
modelini çalışıyoruz. Taraflarla, kamu adına bu işin paydaşları olanlarla çalışıyoruz. Orada da çok daha farklı bir finans modeli geliştirmek, bu büyüklükte bir projeyi uygulayabilir kılmak adına yine süreç yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL YENİ
HAVALİMANI 225 BİN
KİŞİYE İŞ SAĞLAYACAK
BAKAN ARSLAN İSTANBUL YENİ
HAVALİMANI’NIN 2018 YILINDA 100 BİN
KİŞİYE, 2025 YILINDA İSE 225 BİN KİŞİYE
İSTİHDAM SAĞLAYACAĞINI AÇIKLADI.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki bir
lastik fabrikasında işçilerle bir araya
gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan, bakanlık çalışmaları
hakkında bilgiler verdi. Türkiye’yi ulaşılır ve
erişilir hale getirmek için 14 yıldır aralıksız
çalıştıklarını anlatan Arslan, “Türkiye’yi lojistik üst haline getirmek için ulaşım modlarını birbirine entegre ediyor ve lojistik merkezler kuruyoruz.” şeklinde konuştu.
Arslan, gençlerle bir araya geldi
Bakan Arslan daha sonra Gebze’de düzenlenen Genç Kürsü programına katıldı. Arslan, ulaşımın her alanında projeleri hayata
geçirmek istediklerini kaydetti. İstanbul’da
yapımı devam eden İstanbul Yeni Havalimanı hakkında bilgiler veren Bakan Ahmet Arslan, “İstanbul’daki yeni havalimanı yılda 200
milyon kişiyi uçurabilecek. Sadece 2018 yılında açıldığında, birinci fazında tam 100 bin,
2025’te de tam 225 bin kişiye iş verecek.
Bu istihdam boyutu. Sadece bu havalimanının oluşturacağı hasıla Türkiye’nin toplam
hasılasının yüzde 4,9’u.” diye konuştu.

Bakan Arslan, işçilerle öğlen yemeği yedi.
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TiRE-BELEVi
YOLUNUN TEMELİ ATILDI
TİRE-BELEVİ YOLU’NUN TEMELİNİ ATAN AHMET
ARSLAN, YOLU, TİRE’NİN KURTULUŞ GÜNÜ OLAN 4 EYLÜL
2018 TARİHİNDE AÇACAKLARINI AÇIKLADI.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir’e gelerek bir dizi programa katıldı. Arslan ilk olarak İzmir’de
Kars, Ardahan ve Iğdır derneklerinin üyeleriyle bir araya geldi. Dernek
üyelerine projeler hakkında bilgi veren Arslan, 2019 yılının sonunda
İzmir’in de yüksek hızlı trene kavuşacağını söyledi.
73,5 milyon liralık yatırım
Bakan Ahmet Arslan daha sonra İzmir’in Tire ilçesinde düzenlenen
Tire-Belevi yolu temel atma törenine katıldı. Temeli atılan yolun
20,5 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Arslan, 7 metrelik
genişliğin 24 metreye çıkarılacağını, iki gidiş, iki geliş bölünmüş yol
olacağını anlattı. Yolun maliyetinin 73,5 milyon lira olduğunu söyleyen Arslan, Tire- Belevi arasındaki yolun da Tire’ye yakışır şekilde
bölünmüş yol olacağını kaydetti.
Bakan Arslan, konuşmasının ardından yüklenici firma ile pazarlık
yaparak, 2019’da bitecek yolun Tire’nin kurtuluş günü olan 4 Eylül
2018’de tamamlanmasını istedi.
İZBAN’a Marmaray’dan 6 set
İzmir Körfez Geçiş Projesi hakkında bilgiler veren Arslan, projenin
ÇED raporunun bittiğini ve bu yıl
içerisinde ihalesinin yapılıp, temelinin atılacağını söyledi. 2011’de hizmete giren İZBAN’ın 185 kilometreye çıkarılacağını belirten Arslan, Marmaray’ın tren setlerinden 6 seti
mayıs ayında buraya getireceklerini aktardı.
Selçuk Hükümet Konağı temel atma törenine de katılan Arslan, kamu
kaynağı kullanmadan yapılacak olan Narlıdere-Çiğli arası Körfez Geçiş Projesi ihalesini bu yıl gerçekleştireceklerini açıkladı.
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BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU
HAZİRAN SONUNDA AÇILIYOR
BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU
PROJESİNDE HERHANGİ BİR AKSAMA
OLMADIĞINI İFADE EDEN BAKAN
ARSLAN, PROJENİN HAZİRAN SONUNDA
HİZMETE GİRECEĞİNİ BELİRTTİ.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi ile ilgili
yerinde bilgi almak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a gitti. Kars
Valiliği’ni ziyaret eden Arslan, projenin
zamanında hizmete girmesi için gerekli
çalışmaların yapıldığını kaydetti. Arslan, “Haziran’da işletmeye açmak adına, herhangi bir aksaklık yaşanmaması,
varsa problemlerin çözülmesi konusunda arkadaşlarımız gerekli çalışmaları
yaptılar. Çalışmalarda herhangi bir aksaklık yok. Memnuniyetle görüyoruz ki

ANKARA-NİĞDE
OTOYOLU İHALESİ, ERGSEZA ORTAKLIĞININ
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi Haziran
sonu itibarıyla hizmete girecek. Böylece ülkemiz yük taşımacılığında pay alabilir hale
gelecek.” ifadelerini kullandı.
Gardaki çalışmaların da tamamlandığını belirten Arslan, garın Kars kültürüyle uyumlu
Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle süslendiğini aktardı. Yükleme-boşaltma işlemlerinin
şehir dışında gerçekleştirileceğini dile getiren
Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin tamamlanmasıyla orta koridorun da

tamamlanacağını belirtti. Kars’ta Lojistik Merkezi’nin temellerinin atıldığını
ve projenin takip edildiğini sözlerine
ekleyen Bakan Arslan, “Uluslararası
yük hareketi Kars merkezli olacak. Orta
Doğu’ya, Karadeniz’e de dağılımını sağlayacak güzel bir tesis olacak. Hem yük
aktarmayı sağlamış olacak, hem de cazibe merkezleri kapsamında üretilecek
ürünlerin hedef pazara eriştirilmesini
sağlayacak projenin takipçisiyiz.” dedi.

Bakan Ahmet Arslan, Kars Valiliğinde düzenlediği basın toplantısında Ankara-Niğde otoyolu ihalesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
İhaleye ilişkin tekliflerin alındığını belirten Bakan
Ahmet Arslan, “Ankara-Niğde arası 275 kilometre
otoyol ve buna bağlı 55 kilometrelik bağlantı yollarının ihalesini yap-işlet-devret modeli ile yaptık. Ülkemizin önde gelen 10 firması beş ayrı grup olarak
tekliflerini verdi. En kısa süreli teklifi ise ERG İnşaat
ve Seza İnşaat firmalarının oluşturduğu ortak girişim grubu verdi. 3 yıl yapım süresi dahil olmak üzere 11 yıl, 10 ay, 17 gün ve bedeli 4 milyar 31 milyon
Türk lirası.” şeklinde açıklama yaptı.

FATİH PROJESİ’YLE 350 BİN
BİLİŞİM TAHTASI DAĞITILDI

KAĞIZMAN VE IĞDIR’A YARIM MİLYONLUK YATIRIM
BAKAN ARSLAN, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI EROĞLU’YLA BİRLİKTE KAĞIZMAN VE IĞDIR’DA
BULUNAN 415 MİLYON LİRA TUTARINDAKİ 13 TESİSİN TEMELİNİ ATTI.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Orman
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile birlikte Kars’ın Kağızman ilçesindeki 9 tesisin temel atma törenine katıldı.
231 milyon lira tutarındaki tesislerin
temel atma töreninde konuşan Bakan
Arslan, milletin verdiği destek ve yaptığı
dualarla hizmet etmeye devam ettiklerini belirtti. Türkiye’nin güçlenmesinden

rahatsız olan şer odaklarının olduğunu
dile getiren Arslan, “Siz bu kadar güçlü
bizi destekledikçe, içimizdeki hainler kuduruyorlar.“ şeklinde konuştu.
Arslan ve Eroğlu Iğdır’da düzenlenen
184 milyon lira tutarındaki 4 tesisin temel atma törenine de katıldı. Daha sonra Süt Sığırcılığı Kursu’nu tamamlayan
kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ve
fidan dağıtılmasıyla program sona erdi.

Bakan Ahmet Arslan, Mektebim Okulları’nın
Kars’ta inşa edeceği 2 okul için Valilikte düzenlenen protokol imza törenine katıldı. Milli Eğitim
Bakanlığı ile başarılı çalışmalar yürüttüklerini, çok
güzel iş birlikleri kurduklarını belirten Arslan, “Fatih
Projesi özellikle Bakanlığımızın destekleri ve Evrensel Hizmet Fonu’ndan kaynak aktarmasıyla başlatıldı. Bugün 350 bine yakın bir bilişim tahtayı dağıtmış
durumdayız. 10 binin üzerinde okula geniş bant internet Bakanlığımız tarafından yapıldı.” dedi.
Bakan Arslan, Kars’ta okullaşma oranını artırmak
istediklerini ifade ederek, “İlimizdeki okullaşma
oranını artırmak,
derslik sayısını
artırmak, derslik başına düşen
öğrenci sayısını
düşürmek adına
ciddi bir gayretimiz var.” ifadelerini kullandı.

KARS’IN BESİCİLİKTEN
GELİRİ 2 KAT ARTIYOR
KARS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MODERN BESİ
ÇİFTLİĞİ VE KESİMHANESİNİN TEMELİ ATILDI. BAKAN
AHMET ARSLAN, BÖLGENİN, BESİCİLİKTEN KAYNAKLI
GELİRİ İKİ KATINA ÇIKARACAĞINI AÇIKLADI.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,
Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Modern Besi Çiftliği ve Kesimhanesinin temelini attı. Törende konuşan Bakan Arslan, Kars’ta olduğu
gibi Türkiye’nin farklı yerlerinde de benzer projelerin hayata geçirildiğini söyledi. Arslan, “Ülkemize hem istihdam anlamında, hem hükümlülerimizin hayata daha iyi hazırlanması adına, hem de ülkeye
katma değer oluşturması adına çok önemli bir çalışma.” dedi.
Arslan, projenin hayata geçmesiyle bölgedeki illerin de bundan nasipleneceğini ifade ederek, “Tarım ve hayvancılık bölgesiyiz. Sadece
Kars’ta yaklaşık 500 bin büyükbaş hayvan var. Yine yaklaşık 600 bin
küçükbaş hayvan var, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı’yı üst üste koyarsanız bu dört katına çıkıyor. Biz hayvancılığı yapıyoruz, yetiştiriyoruz
ama asıl besi yapıp ikinci bir gelir elde etmeye gelince hayvanı başka yerlere gönderiyoruz. Yani bir hayvandan elde etmemiz gereken
faydanın yarısını biz, yarısını başkası sağlıyor. Hâlbuki kesimhaneyle
birlikte biz hem yetiştireceğiz, hem keseceğiz. Ama kesmeden önce
de besleyeceğiz böylece Kars’ın besicilikten kaynaklanan gelirini iki
katına çıkartacağız.” diye konuştu.
Bakan Arslan’dan Kars İl Emniyet’e kutlama ziyareti
Bakan Arslan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. Yıldönümü
vesilesiyle Kars İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, şube müdürleri ve emniyet mensuplarınca
karşılanan Bakan Arslan,
şeref defterini imzaladı.
Polis teşkilatının kuruluş
yıldönümünü kutlayan Bakan Arslan, teşkilat mensuplarına moral verdi.
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PROJE BİLGİSİ
Proje Bedeli:

1.350.000.000 TL

Toplam Mendirek Uzunluğu:

7.605.00 m

Toplam Dolgu Alanı:

2.050.000 m²

Toplam Taş Dolgu Miktarı:

85 milyon ton

Pist (Konvansiyonel):

3000 x 45 m

Apron:

240 x 120 m

Taksirut:
Terminal Binası:

265 x 24 m
3.000.000 yolcu/yıl

HAVALİMANININ
ÖZELLİKLERİ
Rize il merkezine 34 km,
Hopa ilçesine 55 km, Artvin iline
125 km uzaklıkta olup Yeşilköy
ve Pazar yerleşim yerleri
arasında yer alıyor.

n

Dünyanın denizde yapılmış
üçüncü, Türkiye’nin ikinci
havalimanı olacak.

n

25 metre derinliğinde, 85
milyon ton taş dolgu yapılacak.

n

Terminal binası 25 bin
metrekare olacak.

n

Dünyanın denizde
yapılmış üçüncü
havalimanı olacak.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI TEMEL
ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
HAVALİMANI YILDA 3 MİLYON
YOLCUYA HİZMET VERECEK.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM
Başkanı İsmail Kahraman’la birlikte
Rize’nin Pazar ilçesinde düzenlenen Rize-Artvin Havalimanı temel atma törenine katıldı.
Törene canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm
temennilerinin, en iyi ve en hızlı şekilde
havalimanının tamamlanması olduğunu ifade etti. Yeşilköy ile Pazar arasında
yapılacak havalimanının proje bedelinin 1
milyar 350 milyon lira olduğunu aktaran
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu projenin,

Ordu-Giresun Havalimanı’ndan sonra
deniz doldurularak yapılan Türkiye’deki ikinci, dünyada ise üçüncü havalimanı
olacağını vurguladı. Erdoğan, “Havalimanıyla birlikte Rize’nin önünde, turizmde, ticarette, her alanda, yeni bir dönem
başlıyor. Biz bugüne kadar hep yatırım-

larımızla, eserlerimizle, büyük projelerimizle konuştuk. Birileri lafla peynir
gemisini yürütmeye çalışırken, biz, hep
hizmet etmenin, insanımızın derdine derman olmanın peşinde koştuk.” dedi. Erdoğan, 2021 yılı sonu, 2022 yılının başı
gibi projenin tamamlanacağını açıkladı.

Havalimanı sayısı 25’den 55’e çıktı
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları ile 25 olan havalimanı
sayısını 55’e, 35 milyon olan yolcu sayısını da 185 milyona çıkardıklarını ifade
etti. Arslan, “Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın ayrıca dünya ile
rekabet edebilecek yeni bir havalimanı
talimatını da yerine getiriyoruz. Yeni İstanbul Havalimanı da dostların gıpta ile
izlediği ama ne yazık ki, bizi istemeyenlerin kıskançlıkla izlediği bir havalimanı. Ve
bu dev projemiz de hızla devam ediyor.”
ifadelerini kullandı.
85 milyon ton taş dolgu
Rize-Artvin Havalimanı hakkında bilgiler
veren Bakan Arslan, alana 85 milyon

BAKAN ARSLAN, HAVALİMANLARINI
YAYGINLAŞTIRMAK ADINA
6 ŞEHİRDE DAHA ÇALIŞMALARIN
SÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI.
ton taş dolgu yapılacağını anlattı. Havalimanının, dünyada konvansiyonel havalimanları için gereken 3 bin 45 metrelik
bir piste sahip olacağını ve yılda üç milyon yolcuya hizmet edeceğini ifade eden
Arslan, toplam kapalı alanın ise yaklaşık 40 bin metrekare olacağını söyledi.
Arslan, Erdoğan’ın talimatları çerçevesinde ülkenin her yerine havalimanlarını
yaygınlaştırmak adına 6 havalimanında
çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Konuşmaların ardından Rize-Artvin Havalimanı’nın temeli atıldı.
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Arslan, öğrencilerle birlikte fidan dikti.

AĞRI-HORASAN-ERZURUM

BAKAN
ARSLAN’DAN
TENDÜREK’E
TÜNEL MÜJDESİ
AHMET ARSLAN: “TENDÜREK GEÇİT
VERMEZ OLMAKTAN ÇIKACAK, TÜNELLE
BERABER İNŞALLAH GEÇİT VERECEK.”
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Arkoz
Madencilik Ağrı Çimento Fabrikası’nın
temel atma törenine katıldı. Temelini
attıkları fabrikanın sadece inşaat döneminde değil devamında da 500 kişiye
istihdam sağlanmasının hedeflendiğini
anlatan Arslan, bu yatırımın başkalarına da örnek olacağını söyledi. Arslan,
“Böyle bir fabrikanın burada kurulması
sadece Doğubayazıt’ın, Ağrı’nın hayrına
değil, aynı zamanda Iğdır’ın da hayrına,
bölgenin de hayrınadır.” dedi.
Projeler yatırımları artıracak
Bölgenin ulaşım kolaylığındaki en büyük engelin Tendürek Dağları ve Tendürek Geçidi olduğunun altını çizen Bakan
Arslan, “Sonbahar geldi mi nisan ayına
kadar Tendürek Geçidi, geçit vermiyor.
Size müjde olsun ki Tendürek geçit vermez olmaktan çıkacak, tünelle beraber
inşallah geçit verecek. Tünelin projesini
hazırlıyoruz ve devamında ihalesini yapacağız.” dedi. Büyük projelerle bölgeye
yatırımın daha da artacağını söyleyen
Arslan, “Desteğiniz, duanız, kardeşliğiniz, birliğiniz olduğu sürece daha fazla
hizmet edeceğiz.” şeklinde konuştu.

KARAYOLUNA

3 TUNEL
HORASAN-ERZURUM KARAYOLUNDA ÖZELLİKLE BİRKAÇ KRİTİK
NOKTA OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZEN BAKAN ARSLAN, AĞRI-HORASANERZURUM KARAYOLUNDA 3 TÜNEL YAPILACAĞINI AÇIKLADI.

Ağrı’da bir dizi ziyarette bulunan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, gazetecilerle sohbet toplantısında
bir araya geldi. Kentteki yatırımlar ve yapılacak olan projeler hakkında
bilgi veren Arslan, 2002’de 17 kilometre olan bölünmüş yol miktarını
330 kilometreye, 2 kilometre bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt miktarını da 261 kilometreye çıkardıklarını anlattı. Sadece UDH Bakanlığının bugüne kadar Ağrı’ya yaptığı harcamanın 1,5 milyar liranın üzerinde
olduğunu vurgulayan Arslan, kentte 11 projenin devam ettiğini söyledi.
Yolların standardı artırılıyor
Horasan-Eleşkirt yolunun bölünmüş yol olduğunu ancak sıcak asfaltla
standardının yükseltileceğini belirten Arslan, ayrıca Horasan-Eleşkirt
karayoluna birkaç tünel yapacaklarını söyledi. Horasan-Erzurum karayolunda özellikle birkaç kritik nokta olduğunun altını çizen Arslan, “Oraları tünel haline getirmekle ilgili karar aldık. Tünel projeleri şu an bitmek
üzere. Üç tünel ki, toplam boyları projeye bağlı olarak yaklaşık 2 bin
500 ile 2 bin 700 metreye çıkıyor. Onları da bu sene ihale edeceğiz. Tüneller de bu projenin kapsamında olacak ve hedefimiz 2019’da tüneller
dahil bitirmek.” şeklinde konuştu.
Şeker fabrikası müjdesi
Arslan, Ağrı-Kağızman yolunda iki tünel yaptıklarını belirterek, “Çok az
heyelanlı iki bölgede, kar tüneli şeklinde iki tünel yapıyoruz.” dedi. Ağrı
Şeker Fabrikasının tekrar faaliyete geçeceğini belirten Arslan, “Eleşkirt’te 100 bin ton, Ağrı’da 20 bin ton ve yine Patnos’ta 50 bin tonluk
bir şeker pancarı ekim kotası uyguladık. Böylece bu yıl inşallah 170 bin
tonluk şeker pancarı üretebilir hale geleceğiz.” ifadelerini kullandı.

81 İL BÖLÜNMÜŞ
YOLLARLA
BAĞLANIYOR
BAKAN ARSLAN, 81 İLİN 76’SININ
BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA BİRBİRİNE
BAĞLI OLDUĞUNU GERİ KALAN 5
ŞEHRİN DE BAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ
ÇALIŞMALARIN YAPILDIĞINI AÇIKLADI.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bir
dizi ziyarette bulunmak üzere Iğdır’a
gitti. İlk olarak Iğdır Kız Anadolu İmam
Hatip Lisesi’ni ziyaret eden Bakan
Arslan, öğrencilerle bir araya geldi.
Arslan, daha sonra Iğdır’ın Melekli
beldesini ziyaret etti. Melekli belediyesi önünde düzenlenen programda
halka hitap eden Arslan, bölgeye yapılan yatırımları anlattı. Kars-Iğdır, Dilucu-Nahçıvan demiryolu proje çalışmalarının tamamlandığını hatırlatan
Arslan, “Bu demiryolu Nahçıvan’la,
Azerbaycan’la kardeşliğimizi pekiştireceği gibi hem bizim hem onların ticaretinin gelişmişliğinin artmasının da
bir göstergesidir.” dedi.
Sahara Geçidi geçit verecek
Karadeniz’e gidişi kolaylaştırmak için
Sahara Geçidi’ni tünel yaparak geçit
verir hale getireceklerini dile getiren
Arslan, taşeron işçilerin kadro alacağını aktardı.
Arslan daha sonra Hoşhaber beldesine
geçerek orada da yapılan yatırımlara
ilişkin açıklamalarda bulundu.

BAKAN ARSLAN’DAN
ERZURUM’A ŞEHİR İÇİ
RAYLI SİSTEM MÜJDESİ
AHMET ARSLAN: “ERZURUM’UN ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMASINI
GELİŞTİRMEK İÇİN KENTİN İÇİNDE 13 KİLOMETRELİK RAYLI
SİSTEMİN PROJE ÇALIŞMASINA BU YIL BAŞLANACAK.”
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,
Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile birlikte Erzurum Valisi Seyfettin
Azizoğlu’nu ziyaret etti. Burada konuşan Arslan, bölgesel kalkınmanın önemine değinerek, Erzurum ve bölgenin projeleri hakkında geniş
kapsamlı bir toplantı gerçekleştireceklerini aktardı. Arslan, “Bunların
birbirini desteklemesini de özellikle dikkate alarak hem devam eden
süreçlerin hızlanabilmesi hem bundan sonraki süreçlerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda çok verimli bir toplantı yapacağız.”
diye konuştu.
Erzurum İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi
Valilikten sonra Erzurum İl Koordinasyon Toplantısına geçen Arslan,
Erzurum merkezli olmak üzere bölgenin ulaşım koridorlarıyla ilgili
çalışmaların masaya yatırıldığını belirtti. Erzurum’un bir merkez olduğunu ifade eden Arslan, “Erzurum Havalimanı’nın büyütülmesi, geliştirilmesi konusunda çok ciddi mesafeler aldık.” şeklinde konuştu.
13 kilometrelik raylı sistem projesinin çalışmaları başlıyor
Arslan, demiryolu sektöründe çalışmaların süratle devam ettiğini
belirterek, Edirne’den, Erzurum’a, Kars’a, hatta Orta Asya’ya gidecek,
orta koridorun tamamlayıcısı olan demiryolunu önemsediklerini söyledi. Lojistik merkezlerin de önemine işaret eden Arslan, “Erzurum
Lojistik Merkezi’ni inşallah ağustosta bitiriyoruz. Böylece demiryolu
sektöründe de bölgeyi demiryolu ve lojistik üssü haline getirmiş olacağız.” dedi. Arslan, Erzurum’un şehir içi toplu taşımasını geliştirmek
için raylı sistemi önemsediklerini de dile getirerek, 13 kilometrelik raylı
sistemin proje çalışmasına bu yıl başlanacağı müjdesini verdi.
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SARIKAMIŞ ATIK SU ARITMA
TESİSİ HİZMETE GİRDİ
SARIKAMIŞ BELEDİYESİNCE İNŞA
EDİLEN ATIK SU ARITMA TESİSİNİN
AÇILIŞI BAKAN ARSLAN’IN KATILIMI
İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sarıkamış Belediyesi Atık Su Arıtma Tesis açılış
törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada Sarıkamış’ın kış sporları alanında
Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri
olduğunu ifade ederek, “Sarıkamış’a yapılan yatırımların artırılması için her türlü
desteği veriyoruz. Bu sene 14 milyon lirası Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan, 15
milyon lirası da Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan olmak üzere 29 milyon liralık
yatırım yapılıyor. Sarıkamış’taki tüm tesisleri yeniliyoruz. Yakında ihale sürecini

ÜLKENİN DOĞUSU
DEMİRYOLU KAVŞAĞI
HALİNE GELECEK
başlatıyoruz. Bu yaz sezonunda inşallah tesisleri komple yenilemiş olacağız.” dedi.
Selim ve Kağızman’a doğalgaz müjdesi
Bakan Arslan daha sonra Selim Belediye
Başkanı Coşkun Altun’u ziyaret etti. Selim
ilçesine doğalgaz müjdesi veren Arslan,
“Bölgede, özellikle Kars ilimiz ve Sarıkamış
doğalgaz ile tanıştı. Sarıkamış dışındaki ilçe-

lerde doğalgaz yok ancak Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak
ile konuştuk, Sayın Başbakanımız Binali
Yıldırım’ın olurlarını da aldık. Bu sene
inşallah Selim ilçesinin doğalgaz çalışmasını başlatıyoruz. Önümüzdeki yıl da
Kağızman ilçesine doğalgaz sağlamak
için çalışma başlatıyoruz.” şeklinde
açıklama yaptı.

TÜRKİYE
GÜÇLENİYOR
AHMET ARSLAN KARS’A, ARDAHAN’A,
GÖLE’YE BÖLÜNMÜŞ YOLLAR YAPILDIĞINI
BELİRTEREK, “TÜRKİYE, HER GEÇEN
GÜN DAHA DA GÜÇLENİYOR.” DEDİ.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ardahan’ın Göle ilçesinde Öğretmen Evi’nin
açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra ilçe
merkezindeki belediyeye ait sinema salonunda halka hitap eden Arslan, iktidarı
eleştirenlerin önce kendilerine sonra da
geçmişe bakmalarını istedi. Türkiye’nin
yaptığı köprüler, otoyollar ve diğer hizmetlerin birilerini korkuttuğunu aktaran

Arslan, “Türkiye, Kars’a, Ardahan’a, Göle’ye bölünmüş yollar yapıyor, büyüyor.
Türkiye, her geçen gün daha da güçleniyor. Ancak Türkiye’nin güçlenmesini
istemeyenler yolumuzu kesmenin peşinde. Onlar olmasaydı, bugün 3,5 kat
büyümüş olmayı değil, 10 kat büyümüş
olmayı konuşurduk.” dedi.
Bakan Ahmet Arslan, Göle ilçesindeki
programlarının ardından Ardahan’da ki

Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Tüm engellemelere rağmen 2013’te İstanbul’da dünyanın en büyük havalimanının ihalesinin
yapıldığını hatırlatan Bakan Ahmet Arslan, “5 kuruş verilmeden 10 milyar avro
yatırım yapıldı. Bu yatırımı yapanlar 25
sene havalimanını işletecek ve işletirken
de devlete 25 milyar avro verecek.” şeklinde konuştu.

İKİNCİ DEMİRYOLU KORİDORU İÇİN PROJE
ÇALIŞMALARININ DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTEN
BAKAN ARSLAN, PROJENİN TAMAMLANMASIYLA
ÜLKENİN DOĞUSUNUN DEMİRYOLU KAVŞAĞI
HALİNE GELECEĞİNİ SÖYLEDİ.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan, 2002 yılından sonra devlet
politikası haline gelen demiryollarının bugün ciddi
mesafeler kat ettiğini anlattı. Son dönemde ülke
genelinde sürdürülen demiryolu yapım çalışmaları hakkında bilgi veren Arslan, “Ülkemizi bir baştan bir başa, bir uçtan bir uca demiryolu ağlarıyla
örmek, konvansiyonel tren ağlarıyla örmek ve
demiryolu sektörünü geliştirmek adına ciddi bir
atılım yaptık. Bunun sonucu olarak da ülkemiz
Avrupa’nın altıncı, dünyanın sekizinci yüksek hızlı
tren işletmecisi konumuna geldi. Bununla yetinmiyoruz, istiyoruz ki, Kapıkule’den kalkan bir hızlı
tren, Kars’a kadar gelebilsin.” şeklinde konuştu.
Bakü-Tiflis-Kars’ta sona gelindi
Türkiye’nin demiryolu sektöründe dünyanın sayılı
ülkeleri arasında yer alacağını vurgulayan Bakan
Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis Kars projesi ile ilgili
de bilgi verdi. Arslan haziran ayı sonu itibariyle
Bakü-Tiflis-Kars’ta tren işletmeciliğine başlayacaklarını aktaran Bakan Arslan, “Kars’tan, Iğdır
üzerinden Nahçıvan’a, oradan İslamabad’a, İran’a
kadar, Azerbaycan’a kadar gidecek olan ikinci bir
koridorun da proje çalışmalarını belli bir aşamaya
getirdik. Azerbaycan ile birlikte bunu da gerçekleştirmek adına kalan süreçleri yürütüyoruz. İnşallah
bu projeyi de yaptığımızda ülkemizin doğusunda
demiryolu kavşağı haline geleceğiz.” ifadelerini
kullandı.

BAKAN ARSLAN,
KARAYOLLARI
BÖLGE MÜDÜRLERİ
TOPLANTISINA KATILDI
BAKAN AHMET ARSLAN: “TÜRKİYE’NİN
2023’TEKİ 500 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPMA
HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ.”
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısına katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Arslan, karayolu, demiryolu,
denizyolu, havacılık ve haberleşme konularında yapılanların ülkeyi
hedeflerine ulaştırmayı amaçladığını söyledi. Ulaştırma türlerinin
entegrasyonuna göre tüm alanlarda çalışmalar ve planlamalar
yaptıklarını anlatan Arslan, “Türkiye’nin 2023’teki 500 milyar dolar ihracat, 35 bin kilometrenin üzerinde bölünmüş yol, limanlar,
demiryolları, havalimanları yapma hedeflerine ulaşmanın bilinciyle
görevlerimizi, birbiriyle uyumlu ve bir bütünün parçaları olarak yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.
“Hedeflere erişmek için yolları, tünelleri, köprüleri yapmak zorundayız”
Söz konusu projeler hayata geçirilmeden 2023 yılı ve sonrasındaki hedeflere yürünemeyeceğini dile getiren Bakan Ahmet Arslan,
“Geçmişte memurunun, işçisinin, emeklisinin maaşını ödeyemeyen,
IMF Türkiye Masası Şefinin karşısında el pençe divan duranların,
uzun vadeli hedefler yapma
şansı yoktu. Böyle bir alışkanlıkları da yoktu, hedef koyduğunuz zaman 10 yılı, 20 yılı, 30 yılı
planladığınız zaman sizi anlayamıyorlar. Kusura bakmasınlar
da bizim geri dönüp, onların
anlayışıyla ülkeyi idare edecek
halimiz yok. Bizim hedeflerimiz
büyük, hedeflere erişmek için
bu yolları, tünelleri, köprüleri
yapmak zorundayız, yapmak
zorundaydık.” diye konuştu.
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2 BİN 350
GEMİ TÜRK
BAYRAĞINA
GEÇTİ
MÜSTEŞAR SUAT HAYRİ AKA, TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNE DAİR
ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPTI. AKA, TÜRK BAYRAĞINA GEÇİŞ YAPAN GEMİ
SAYISININ 2 BİN 350 OLDUĞUNU BELİRTTİ.
UDHB Müsteşarı Suat Hayri Aka,
yabancı bayrak taşıyan Türk sahipli
teknelerin Türk bayrağına geçmesini kolaylaştırmaya yönelik düzenleme sonrasında 2 bin 350 geminin Türk bayrağına
geçtiğini söyledi.
Müsteşar Suat Hayri Aka, Haber Türk’te
yayınlanan Bakış programına katıldı. Denizcilik sektörünün konu edildiği programda konuşan Müsteşar Aka, dünya dış
ticaretinin yüzde 85’inin deniz yoluyla
taşındığına dikkat çekerek, denizin çok
önemli bir faktör olduğunu anlattı. Dünya standartlarında denizi kullanan bir
ülke olduğumuzu dile getiren Aka, “341
milyar dolarlık dış ticaretimizin, 200 milyar dolarlık kısmı deniz yoluyla taşınıyor.
Bunun dışında milli ekonomimiz içinde

yaklaşık yüzde 9 payı var denizcilik sektörünün. 8 bin 484 kilometrelik kıyı şeridimizde 172 adet uluslararası trafiğe
açık sertifikalı limana sahibiz. Hopa’dan
İskenderun’a kadar yayılmış ve bu limanlarımızda yaklaşık 430 milyon ton
yük elleçlenmekte. Dış ticaretimiz büyük
oranda konteynırla taşınıyor ve biz 8,5
milyon ton konteyner elleçlemişiz limanlarımızda.” ifadelerini kullandı.
Yat inşasında dünya üçüncüsüyüz
Türkiye’nin çok önemli bir gemi inşaat

sanayisine sahip olduğunu dile getiren
Müsteşar Aka, yaklaşık 80 adet tersanenin yıllık 22 milyon ton tamir-bakım-onarım ve 4,5 milyon ton da gemi inşa
kapasitesine sahip olduğunu söyledi.
Ülkemizin, yat inşaatında dünya sırlamasında, uluslararası istatistiklere göre,
üçüncü olduğunu belirten Aka, aynı zamanda 22 adet gemi geri dönüşüm tesisine sahip Avrupa’daki tek ülke olduğunu
da ekledi. Aka, “Türkiye gemi sökümünü,
gemi geri dönüşümünü Uluslararası Çalışma Örgütü normlarına göre yapan tek
ülke. Hong Kong gemi söküm, gemi geri
dönüşüm sözleşmesine taraf bir ülkeyiz.” şeklinde konuştu.
Yabancı bayrak taşıyan Türk sahipli teknelerin Türk bayrağına geçmesi için hükümetin son derece cazip bir fırsat tanıdığını ifade eden Aka, Türk bayrağına geçişi
kolaylaştıran yeni düzenlemeler ile geçiş
formaliteleri ve bürokrasinin son derece
basitleştirildiğinin altını çizdi. Verilere göre
6 bin civarında yabancı bayraklı teknenin
olduğunu söyleyen Aka, “An itibariyle de
düzenleme sonrasında 2 bin 350 tekne,
Türk bayrağına geçmiş durumda. Her gün
40-50 civarında gemi ilave oluyor, birkaç
ay içinde sanıyorum bu 6 bin teknenin çok
büyük bir kısmını Türk bayrağına geçirmiş
olacağız.” şeklinde konuştu. Aka, yabancı
bayraklı tekne kullanan vatandaşların bu
fırsattan yararlanmasını tavsiye etti.

UDH BAKANLIĞI MÜSTEŞARI SUAT HAYRİ AKA, YABANCI BAYRAKLI
TEKNE KULLANAN VATANDAŞLARA, BU FIRSATTAN YARARLANMALARINI
TAVSİYE ETTİKLERİNİ SÖZLERİNE EKLEDİ.

PTT, MİLLİ VE YERLİ ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ KURACAK
PTT BUGÜNE KADAR BANKACILIKLA
İLGİLİ OLARAK BİRÇOK HİZMET
SUNARKEN ARTIK MODERN ÇAĞIN
GEREĞİ OLAN ELEKTRONİK ÖDEME
ENSTRÜMANINI DA KULLANACAK.

Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun
Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde, elektronik para ihraç eden kuruluşlara Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim
Şirketi (PTT) eklendi. Yapılan düzenlemeyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu (BDDK) tarafından denetlenecek
olan PTT, BDDK’dan izin almadan elektronik para ihraç edebilecek. PTT bugüne kadar bankacılıkla ilgili olarak birçok hizmet
sunarken artık modern çağın gereği olan

elektronik ödeme enstrümanını da kullanacak.
Baş döndürücü hızla büyüyen e-ticaret pazarında PTT, milli ve yerli ödeme sistemi
kurarak, pazardan payını alacak ve ülkemizin ticaret hacmini arttıracak. Dünyada
yaklaşık 2,5 trilyon dolar, ülkemizde de
2016 yılında 10 milyar dolar e-ticaret hacmi bulunurken, 2017 yılında ülkemizin ulaşacağı e-ticaret hacminin 15 milyar dolar
olması tahmin ediliyor.

SİBER GÜVENLİK
İÇİN HERKES ÜZERİNE
DÜŞENİ YAPMALI
HABERLEŞME GENEL MÜDÜRÜ ENSAR KILIÇ, 2016-2019
ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİSİ EYLEM PLANINDA YER
ALAN MADDELERDEN SORUMLU KURUMLARIN ÜZERLERİNE
DÜŞEN GÖREVLERİ ZAMANINDA YERİNE GETİRMELERİNİ İSTEDİ.
Kamu Siber Güvenliği Zirvesi, Ankara Bilkent Otel Konferans
Salonu’nda gerçekleştirildi. Zirveye BTK Başkanı Ömer Fatih
Sayan, UDHB Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey ve Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç katıldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Kılıç, kurum ve devletlere yapılan siber saldırıların şekil değiştirdiğini
ifade ederek, siber saldırıların ilk defa 2011 yılında tehdit listesinde
yer aldığını, 2013-2014 yıllarında siber güvenliğin en önemli konulardan birisi haline geldiğini belirtti.
2017 yılında 47 milyon kişinin çevrimiçi olacağını, toplumun yüzden 61’nin kredi kartı ile alışveriş yapacağını, küçük ve orta ölçekli
işletmelerin ise yüzde 92’sinin interneti aktif şekilde kullanacağının öngörüldüğünü ifade eden Kılıç, “Ülkemizin jeopolitik durumu
ve önemi, her geçen gün güçlenen yapısı ve siber saldırı alan ülkeler arasında ilk 10 içerisinde yer alması sebebiyle Siber güvenlik
farkındalığı noktasında sorumluluklar getirmektedir.” dedi.
Siber Güvenlik Kanun Taslağı Başbakanlık’ta
Sorumlulukları doğrultusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarının
altını çizen Kılıç, İnternet Değişim Noktası (İDN) kurulması için çalışmaların hızla devam ettiğini ve Siber Güvenlik Kanun Taslağı
çalışmalarının tamamlanarak Başbakanlığa gönderildiğini belirtti.
2016-2019 yılları arasında hayata geçirmeyi planladıkları projeler
hakkında bilgi veren Kılıç, “Siber Güvenlik Alanında anadilimizde
online eğitimler için eğitim simülatörümüzü tasarlayacağız. 2017
yılı içerisinde 1 adet ulusal tatbikat 2018’de ise uluslararası tatbikat yapacağız ve siber güvenlik farkındalığının artması için Kamu
spotları hazırlayarak etkin mücadelemizi sürdüreceğiz.” şeklinde
konuştu.
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BALIKESİR’E BANLİYÖ
SİSTEMİ KURULUYOR
Balıkesir Hızlı Tren Garı-Terminal-Gar-Organize Sanayi Bölgesi arasında inşa edilecek bağlantı hatlarıyla birlikte toplam 23 kilometre uzunluğundaki demiryolu hattında şehir içi Banliyö Sistemi
işletilmesiyle ilgili protokol, TCDD ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalandı. İmza töreni
TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un katılımı
ile gerçekleştirildi. Apaydın, çalışmayla Balıkesir’e
katma değer sağlanacağını söyledi.

HAVACILIK
ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü, Kalkınma Bakanlığı destekli
Havacılık Teknolojileri Test ve Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite Etüdü Projesi kapsamında, TÜBİTAK
Gebze Tesislerinde Havacılık Teknolojileri Test ve Mükemmeliyet Merkezi Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Cihan
Kanlıgöz, TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı İbrahim
Bekar katıldı. Çalıştayda ülkemiz yol haritasındaki
projelerin gerektirdiği test, altyapı ihtiyaçları, teknik
gereklilikler, kalite, akreditasyon, sertifikasyon ihtiyaçları ve mevzuata ilişkin öneriler ortaya kondu.

KARS

LOJİSTİK MERKEZİ
2018’DE AÇILIYOR
KARS’IN UZUN YILLARDIR BEKLEDİĞİ KARS LOJİSTİK MERKEZİ’NİN
TEMELİ ATILDI. BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU HATTININ TAMAMLAYICISI
OLACAK MERKEZ, EKİM 2018’DE HİZMETE AÇILACAK.
Kars’ta, Organize Sanayi Bölgesi (OSB)
yanındaki 300 bin metrekarelik alana
kurulacak olan Lojistik Merkezinin temeli
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan tarafından atıldı. Temel atma
töreninde konuşan Bakan Arslan, sadece
Kars’a değil Ardahan’a, Iğdır’a, Ağrı’ya ülkenin 81 iline hizmet etmek zorunda olduklarını
vurgulayarak, “Anadolu’yu ana kucağı yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Ülkeyi demir ağlarla bir uçtan bir uça örüyoruz.
Ecdattan Allah razı olsun, 100 yıl önce onlar
bu ülkeye demiryolunu getirmiş ülkeyi demir ağlarla örmüşler. 1950’den sonra özellikle 50 yıl boyunca demiryolları tamamen
ihmal edilmiş, demiryolları kaderine terk
edilmiş. Tam 50 sene bakım yapılmamış. Biz

göreve geldiğimizden bu yana demiryolları
ülke gündemine gelmiş. Biz tüm demiryolu
hattını yenilerken eski ağaç traversleri ve
demir traversleri attık ve hepsini beton travers yaptık.” dedi.
“11 bin kilometrelik hattın
10 bin kilometresi yenilendi”
Bakan Arslan, Türkiye’yi Avrupa’nın 6’ncı,
dünyanın 8’inci yüksek hızlı tren işletmecisi
ülkesi arasına girmesini sağladıklarını belirterek, “Bir ülkenin 80 yılda yaptığı demiryolu
11 bin kilometre, bizim şuan devam eden 3 bin
380 kilometre. Hizmete açtığımız hızlı treni
de katarsanız 4 bin kilometre.” dedi. Hatları
elektrikli hat olarak değiştirme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Arslan, “Kara treni

5 BIN KIŞI ÇALIŞACAK
Lojistik merkezinin hayırlı olmasını
dileyen Arslan, Kars Lojistik Merkezi’nin Kars için ‘iş, ekmek, aş’ anlamına
geldiğini ifade ederek, merkezinBakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin tamamlayıcısı olduğunun altını çizdi. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesine entegre
olacak lojistik merkezinin başlangıçta
500 kişi ile çalışacağını açıklayan Arslan
şunları söyledi: “2 bin kişi de buna entegre şirketlerde çalışacak. Lojistik merkezi-

ni daha da büyüterek günde 5 bin kişinin
çalıştığı yer haline getireceğiz. Bu lojistik
merkeziyle Kars, sadece serhatı bekleyen il olmayacak serhat konumundan
yararlanan il olarak Azerbaycan’a, Türkmenistan’a, Kazakistan’a ta Çin’e kadar
hizmet edecek. Hizmet ederken de
buranın sanayisi gelişecek, istihdamı
artacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu dev projeyi de 30 Ekim 2018
tarihinde işletmeye açmış olacağız.”

kaldırıyoruz, türküyü değiştiriyoruz, kara
tren gecikir belki de gelmezden yüksek hızlı
tren ile yetişire geldik” dedi. 4 bin kilometrelik elektrikli hattı 6 bin kilometreye çıkardıklarını, 11 bin kilometrelik mevcut demiryolu
hattının ise 10 bin kilometresini yenilediklerinin altını çizen Arslan, “Var olanı yenilemekle yetinmiyoruz ülkemizi bir uçtan diğer uca
demir ağlarla örmek için çalışmalarımız
tüm hızıyla devam ediyoruz. Hızlı tren çalışmaları ülkemizin birçok ilinde d e v a m
ediyor, devam ediyor ki
oradaki çalışmaların
ardından Kars’a geliyor. Hayırlı uğurlu
olsun.” diye konuştu.

