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BAKAN ARSLAN, BTK TEST SÜRÜŞÜNE KATILDI
BAKAN ARSLAN, GÜRCİSTAN EKONOMİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA BAKANI
GAKHARİA VE AZERBAYCAN DEMİRYOLLARI İDARESİ BAŞKANI GURBANOV İLE
BİRLİKTE BTK DEMİRYOLU PROJESİ KAPSAMINDA TİFLİS-KARS HATTINDA TEST
SÜRÜŞÜNE KATILDI. ARSLAN, BİR RÜYANIN GERÇEKLEŞTİĞİNİ SÖYLEDİ.

BAKAN ARSLAN,
PANCAR ALIM
KAMPANYASI’NA
KATILDI
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Şeker Fabrikasının 24. Dönem Pancar Alım
Kampanyası’nın başlangıcı dolayısıyla
düzenlenen törene katıldı. Törende konuşan Arslan, üretimin artırılması için birlik
ve beraberliğin çok önemli olduğunu belirterek, “Fabrikada da bu aynı. İşçi, çiftçi,
idareci, ilin yöneticileri, milletvekilleriyle
el ele, birlik ve beraberlik içerisinde çalışırsanız işte sonuç ortada, 3 - 5 bin tondan her sene 15 bin ton şeker üretimine
erişebiliyorsunuz. İnşallah önümüzdeki
yılarda bu daha da artacak. Bu yürüyüş,
milletiyle omuz omuza duruşuyla, Türkiye’nin ileriye gidişini hiçbir zaman akamete uğratmadan devam edecek.” dedi.
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Projesi kapsamında Tiflis-Kars istikametindeki tren hattında test sürüşüne katıldı. Test sürüşüne Türk heyetinin
yanı sıra Gürcistan Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Giorgi
Gakharia ve Azerbaycan Demiryolları İdaresi Başkanı Cavid Gurbanov da
eşlik etti. Trende gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Arslan,
üç ülkenin gerçekleştirdiği dünya
çapındaki bu projenin, ekonomik
ve beşeri ilişkilerin gelişmesi adına çok önemli olduğunu söyledi.
Arslan, projenin fizibilite çalışmalarına değinerek, “Bakü’den kalkan bir trenin kesintisiz Tiflis’ten
Kars’a gitmesine test anlamında
eşlik ediyoruz. 19 Temmuz’da parça parça yaptığımız seyahatlerdeki
tüm eksikliklerin giderildiğini görüyoruz. Bundan sonra kesintisiz test
taşımacılığı yapılacak aşamaya gelmiş durumdayız. Projenin bugüne
gelmesini sağlayan diğer bakanlarıma teşekkür ediyorum, adeta bir
rüyayı, bir tarihi gerçekleştirdiler.” dedi.
Hedef, 100 milyon tonluk yükten pay almak
Bakan Arslan, çalışmalar neticesinde başlangıçta 1 milyon, gelecek süreçlerde yaklaşık 6,5 milyon yolcu taşınmasının öngörüldüğünü dile getirerek, ilk aşamada 3,5-4 milyon ton olan yıllık yük taşıma kapasitesinin
de ilerleyen dönemlerde 15-20 milyon tona ulaşmasını beklediklerini belirtti. Bakan Arslan şöyle konuştu:
“Denizden ve alternatif yollardan
100 milyonlarca tonla ifade edilen
bir yük hareketi var. Hedefimiz, 100
milyon tonluk yük hareketinden
ciddi bir oranı Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden hedef pazarlara eriştirmek. “ dedi.
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BAYRAM TATİLİNDE

30 MİLYON KİŞİ SEYAHAT ETTİ
BAKAN ARSLAN, KURBAN
BAYRAMI’YLA BİRLİKTE 10 GÜNE
ÇIKAN TATİL DÖNEMİNDE 30
MİLYONUN ÜZERİNDE VATANDAŞIN
SEYAHAT ETTİĞİNİ AÇIKLADI.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kurban
Bayramı dolayısıyla 10 güne çıkarılan sezonun son tatilini değerlendirmek isteyen
30 milyon vatandaşın yollara çıktığını hatırlatarak, bu süreçte karayollarında seyahatin yanı sıra havayollarına ve trenlere de
yoğun talebin olduğunu kaydetti. Sadece
demiryollarında seyahat güvenliğinin en iyi
şekilde sağlanabilmesi amacıyla 5 bin personelin bayram boyunca çalıştığını belirten
Arslan, yaklaşık 10 günlük süre içerisinde
toplam 1 milyon 830 bin kişinin trenle seyahati tercih ettiğini de sözlerine ekledi.
34 bin 525 uçak havalandı
Turizm amaçlı, 6 havalimanından seyahat
eden kişi sayısının 5 milyon 258 bini geçtiğini
bildiren Arslan, Atatürk, Sabiha Gökçen, Dalaman, Antalya, Adnan Menderes ve Muğla
Milas havalimanlarında iç hatlarda yolculuk
yapan kişi sayısının 2 milyon 46 bin 179 olduğunu, dış hatlarda ise bu sayının 3 milyon
212 bin 422’i bulduğunu kaydetti. Bayram
süresince havalanan uçak sayısının 34 bin
525’i bulduğunu vurgulayan Arslan, Kurban
Bayramı tatili süresinde turizme yönelik havalimanlarında günlük ortalama yolcu sayısında 2016 yılı Kurban Bayramı tatili süresine göre, iç hatlarda yüzde 9, dış hatlarda ise
yüzde 22 artış gösterdiğini belirtti.

Yol çalışmaları asgari seviyeye indirildi
Bakan Arslan, tatil süresince seyahatlerde trafik akışını etkilememek için bayram
tatili süresince devam eden yol yapım,
bakım ve onarım çalışmalarını asgari
seviyede tuttuklarını, yol çalışması yapılan yollarda ise mümkün olduğu kadar
şeritlerin tamamının trafiğe açılmasına
gayret edildiğini anlattı. Arslan, 10 gün
boyunca otoyol ve köprüleri kullanan

ARSLAN’DAN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demir-

can’ı makamında ziyaret etti. Bakan
Arslan, Sağlık Bakanı Demircan’a
yeni görevinde başarılar diledi.

araç sayısının toplamda 15 milyon 432
bini geçtiğinin altını çizdi.
Bayramda 4,5G ile haberleşildi
Mobil abonelerin kurban bayramında en çok
4,5G ile haberleştiğini dile getiren Arslan,
“2016 yılı Kurban Bayramı’nda kullanılana
oranla neredeyse yüzde 100 artış görüldü.
MMS ve çağrı sürelerinde ise bir önceki bayram dönemine göre düşüş yaşandı.
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ÇANAKKALE HAVALİMANI
YENİ TERMİNAL BİNASI
HİZMETE AÇILDI
TÖRENDE KONUŞAN Başbakan Yıldırım, Çanakkale’nİn
15 yıllık hükümetleri dönemİnde ulaşım ve dİğer bİrçok
alanda çok büyük hİzmetler gördüğünü anlattı.
Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Çanakkale Havalimanı’nın yeni terminal binası açılış törenine katıldı. Törende konuşan Başbakan Yıldırım, Çanakkale’nin 15 yıllık hükümetleri döneminde ulaşım ve diğer birçok alanda çok büyük
hizmetler gördüğünü anlattı. Başbakan Yıldırım, Çanakkale’de 15 yıl
önce hava ulaşımının olmadığını hatırlatarak, havaalanını açtıklarını,
pistini büyüttüklerini, şimdi de 12-13 bin metrekarelik, hem iç hatlara hem dış hatlara hizmet edecek bu terminali armağan ettiklerini
söyledi. Çanakkale’ye Ankara’dan günlük seferler yapıldığını dile
getiren Yıldırım, “1 Kasım’dan itibaren İstanbul’a da günlük seferler yapılacak. Atatürk Havalimanı’na, böylelikle iki büyük şehrimize,
oradan da yurt dışına bağlantılar gerçekleşmiş olacak.” dedi.

BAKAN ARSLAN, KARSIĞDIR-ARDAHAN TANITIM
GÜNLERİNE KATILDI
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
ile birlikte Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen
Kars-Iğdır-Ardahan Günleri etkinliğinin açılışına katıldı.
Bu illerin sahip olduğu değerlerin daha fazla görünür,
bilinir ve ziyaret edilebilir hale getirilmesi gerektiğine
işaret eden Arslan, etkinliğin bu çabalara önemli katkı
sağlayacağını kaydetti. Açılış töreninde, bölgedeki geleneksel kıyafetlerin tanıtıldığı defile yapıldı, Sarıkamış
Destanı’nı anlatan oyun sahnelendi. Açılışın ardından
“kaşar döneri” kesip vatandaşlara ikram eden Bakan
Arslan, daha sonra İsmet Yılmaz ile stantları gezdi.

BTK İLE BURSASPOR ARASINDA İMZALAR ATILDI
BAKAN ARSLAN’IN KATILIMIYLA, BTK İLE BURSASPOR TELEKOMÜNİKASYON AŞ. ARASINDA
SANAL MOBİL ŞEBEKE HİZMETİ SUNULMASI İÇİN YETKİ BELGESİ İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
(BTK) tarafından sanal mobil şebeke hizmeti sunması için Bursaspor Telekomünikasyon AŞ.’ye yetki belgesi verilmesi
dolayısıyla imza töreni düzenlendi. Törene

katılan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan, herkesin spor yapabilmesi ve gençlerin yanlış alışkanlıklar
yerine spora yönlendirilmeleri için her türlü desteği verdiklerini ifade ederek, Bursaspor’un da Bursalı gençler için örnek
uygulamalar hayata geçirdiğini söyledi.
“516 numaralı blok artık Bursaspor’un”
Bakan Arslan, verilen yetki belgesiyle
Bursaspor Telekomünikasyon AŞ.’nin Tür-

kiye’nin 63. sanal mobil işletmecisi olduğunu vurgulayarak, “Yani teknik kısıtlar
nedeniyle kendisine ait bir frekansı olmadan mobil şirket şebeke işletmecilerinin
altyapısından yararlanarak hizmet sunan
mobil şebeke firmalarından biri oldu. 516
numaralı blok artık Bursaspor ve Bursaspor taraftarının. Bugün için 100 bin
adet olarak tahsis edilen hat Bursaspor
taraftarı için önemli ama Bursaspor’un büyüklüğü açısından küçük.” dedi.

GÜNDEM

SARP SINIR
KAPISI’NA
ALTERNATİF
GELİYOR
BAKAN ARSLAN, SARP SINIR KAPISI’NA
ALTERNATİF OLARAK MURATLI-MARADİD
MEVKİSİNDE YENİ BİR GÜMRÜK KAPISININ
AÇILMASININ GÜNDEME GELDİĞİNİ KAYDETTİ.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan, TAV tarafından tamamlanan
Tiflis Havalimanı yeni etabının açılış törenine katıldı.
Törende konuşan Bakan Arslan, bu tür projelerin iki
ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde etkili olduğunu söyledi. Tiflis Havalimanı’nın, yeni etabıyla birlikte, yüzde 50 büyüdüğünü ve yıllık yolcu kapasitesinin 4 milyona yükseldiğini kaydeden Arslan, 2005
yılından bu yana TAV’ın Gürcistan’da önemli projelere imza attığına değindi. Bu kapsamda, 2005’te haftada sadece 3 uçuşun olduğu İstanbul-Tiflis seferlerinin sayısının 47’ye çıktığını vurgulayan Arslan,
siyasi, ekonomik, taşımacılık ve kültürel alandaki
ilişkilerin daha ileriye taşındığını belirtti.
“En büyük ticaret ortağıyız”
Arslan, Gürcistan’ın bağımsızlığını kazanmasından
bu yana iki ülke arasında ilişkilerin geliştiğini, çeşitli
alanlarda çok sayıda anlaşma imzalandığını hatırlattı. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin son
iki yılda iki kez toplandığını belirten Arslan, son toplantıda yenileme çalışmaları nedeniyle 2018’e kadar
yüzde 40 kapasiteyle çalışmak durumunda olan Sarp
Sınır Kapısı’na alternatif olarak Muratlı-Maradid mevkisinde yeni bir gümrük kapısı açılmasının da gündeme geldiğini ifade etti. Arslan, “Ülkemiz Gürcistan’ın
batıya açılan kapısı durumundadır. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal
Gaz Boru Hattı ile halen yapımı devam eden Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi iki ülke iş birlikleri açısından en somut örneklerdir.” dedi.
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GAZİANTEP İLE
HALEP YHT’YLE
BAĞLANACAK
BAKAN ARSLAN, SURİYE’YE HUZURUN GELMESİNİN
ARDINDAN AMAÇLARININ GAZİANTEP’TEN HALEP’E
KADAR UZANACAK HIZLI TREN PROJESİNİ HAYATA
GEÇİRMEK OLDUĞUNU KAYDETTİ.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis’e geldi. Esnaf
ziyaretleri sonrası Kilis Belediyesi Konukevi’nde gazetecilere son
15 yıldır kente yapılan yatırımlar ve geleceğe dönük planlanan
projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Suriye’de patlak veren
olaylardan en fazla etkilenen illerin başında Kilis’in geldiğine dikkat çeken Arslan, Kilis halkının ecdadına ve ülkesinin geleneklerine yakışır şekilde misafirlerine sahip çıktığını vurguladı. Bakan
Arslan Gaziantep-Kilis, Musabeyli-Nurdağı karayollarıyla ilgili
detaylı bilgiler vererek, bu çalışmaların birçoğunun tamamlandığını, bir kısmının ise bitme aşamasında olduğunu anlattı.
“Bölgeye huzur geldikten sonra...”
Bakan Arslan, Suriye’ye huzur gelmesini istediklerini ve demiryolları konusunda çalışmalarıın sürdüğünü belirterek, “Bölgeye
huzur geldikten sonra, Gaziantep-Çobanbey hatta Halep’e kadar
uzanacak hızlı tren projesini hayata geçirmek istiyoruz. Suriye ile
uluslararası çalışan koridorlar ve projeler yapalım istiyoruz. Bu
konuda çalışmalarımız devam ediyor.” ifadesini kullandı.
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DİYARBAKIR’A

2 MİLYARLIK YATIRIM
BAKAN ARSLAN, DİYARBAKIR’DA ŞU ANDA 10 PROJENİN FİİLEN
DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTEREK, BU PROJELERİN MAALİYETİNİN
YAKLAŞIK 2 MİLYAR LİRA OLDUĞUNU KAYDETTİ.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a
geldi. AK Parti milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal ile Diyarbakır Havalimanı kavşağında yürütülen çalışmaları
inceleyen Bakan Arslan, daha sonra Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu
ziyaret etti. Valilikte basın mensuplarına
açıklamalarda bulunan Arslan, bakanlık
olarak Diyarbakır’da birçok çalışma yürüttüklerini, şu anda fiilen devam eden 10
projenin olduğunu söyledi. Arslan, “Bunların yaklaşık bedeli 2 milyar lira ve bunun 800 milyonluk kısmını şu ana kadar
harcamış durumdayız. Kalan bölümünü
de bu yıl, önümüzdeki yıl ve 2019’da bitecek projelerimiz kapsamında inşallah
harcamış olacağız” diye konuştu.

milyar 375 milyonluk yatırım yapmış
durumdayız. 2002 yılından önce 80 yılda 2,5 kilometre sıcak asfalt yapılmışken
bugün 225 kilometre sıcak asfalt var.
44 kilometre bölünmüş yol varken bunu
412 kilometreye çıkarttık. Amacımız Diyarbakır’ı bölünmüş yol ve sıcak asfaltla
bağlamak ki bu konuda bütün çalışmalar
son aşamaya geldi” dedi.

Bölünmüş yol miktarı 412 km’ye çıktı
Diyarbakır ve çevre illerle olan karayolu bağlantılarıyla ilgili yürütülen çalışmalara değinen Arslan, “Diyarbakır’ın
kalkınması, ülkemizin güney doğusunun
kalkınması ve ülkemizin ekonomisinin büyümesi anlamına geliyor. Biz son 15 yılda
Diyarbakır’da sadece Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak 3

“Yılda 2 milyonun üzerinde
insanımız seyahat ediyor”
Bin yıldır bu coğrafyada birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşandığına işaret
eden Arslan, bunu çekemeyenlerin, buradan kaynaklı ülkeyi zayıf düşürmek
isteyenlerin birliğe, beraberliğe halel
getirmek için boş durmadığını vurguladı.
Arslan, “Bu coğrafyada parlayan yıldız

Diyarbakır’ı ve bu bölgeyi çok daha ileriye taşıyacak çalışmalar yürütüyoruz.
O yüzden Diyarbakır’ın karayollarıyla,
bölünmüş yollarla, sıcak asfaltla her
yere erişimini çok çok önemsiyoruz. O
yüzden Diyarbakır’da çok modern, yılda
5 milyon yolcunun erişimini sağlayacak
bir terminal kazandırmış olduk. Yılda
200 bin kişi seyahat ederken, bugün yılda 2 milyonun üzerinde insanımız seyahat ediyor.” ifadelerini kullandı.
Haberleşme yatırımları
Kentte haberleşme ile ilgili gerçekleştirilen yatırımlara değinen Arslan, “Geniş
bant internet abonesi hiç yokken bugün
909 bin kişi abone oldu. Fiber optik altyapı özellikle bin 323 kilometreden, 5 bin
kilometrenin üzerine çıkarıldı.” dedi.
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CAN KAYBI ORANI DUŞTU
BAKAN ARSLAN, SON 15 YILDA YOLLARDAKİ HAREKETLİLİĞİN 2 KATINA ÇIKTIĞINA DİKKAT ÇEKEREK,
KİLOMETRE BAŞINA DÜŞEN CAN KAYBI ORANININ 5,72’DEN 2,17’LERE GERİLEDİĞİNİ BİLDİRDİ.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim
Bakanı İsmet Yılmaz, TOBB Konferans Salonu’nda düzenlenen Trafik Güvenliği ve
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı’nın
açılışına katıldılar. Çalıştayda konuşma
yapan Arslan, ulaştırmanın en önemli kollarından biri karayolu taşımacılığının çağın
gereklerine, teknolojisine ve güvenlik ile
rahatlık ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi zorunluluğunun göz ardı edilemez bir
gerçek olduğunu ifade ederek, yıllarca denetime tabii tutulmadan yapılan faaliyetlere 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu
ile son verdiklerini anımsattı. Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin “Okul
servis araçlarının kiralanması” başlıklı
maddesinde, bu araçların hangi şartlarda
kiralanabileceği hususunun düzenlendiğini hatırlatan Arslan, “Okul servis aracı
işleten kişi ile anlaşma yapılması halinde dahi taşıma yapılacak taşıtların okul
servis aracı olması gerektiği, taşıt sahibi
firmaların da ilgili yönetmelikte öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmesi

Bölünmüş yollarla kazalar azaltıldı
Bakan Arslan, yapılan akademik çalışmalarda insan faktörünün trafik
kazalarındaki payının yüzde 90’ın üzerinde olduğuna dikkat çekti. Arslan,
“Bölünmüş yollar sayesinde araçların kafa kafaya çarpışması riskini ortadan kaldırdık. Trafik güvenliğini arttırdık. Yol kusurundan kaynaklanan
kaza oranını neredeyse sıfıra indirdik. Son 15 yılda yollarımızdaki hareketlilik 2 kat artmasına rağmen trafik kazalarında yüz milyon taşıt çarpı
kilometre başına düşen can kaybını 5,72’den 2,17’ye gerilettik.” dedi.
gerektiği açıktır. Söz konusu yönetmelik
çerçevesinde öğrenci taşıyacak araçların
özel izinli taşıtlar olması şartı aranmaktadır. Ayrıca servis şoförü ve rehber personeli olunabilmesi için uyuşturucuyla
ilgili ve çocuk istismarı suçlarından affa
uğrasalar dahi hüküm giymemiş olması
gerekliliği zorunluluktur. Bu konuda bakanlıklar ve kolluk kuvvetlerince her türlü denetim yapılmakta.” dedi.
Akıllı ulaşım sistemleri güvenliği sağlıyor
Trafik güvenliğini arttırmak için başvurulan en önemli tedbirlerden birinin de akıllı
ulaşım sistemleri olduğunu vurgulayan

Arslan, “Bilişim teknolojilerindeki gelişimlere paralel olarak karayollarından
maksimum seviyede hizmet alınması ve
trafik güvenliğinin sağlanması amacına
yönelik akıllı ulaşım sistemlerini yaygın
olarak kullanmaya başladık. Otoyollarımızda, İstanbul, İzmir ve Mersin merkezli
olmak üzere trafiğin yönetimini ve sürücülerin bilgilendirilmesi amacıyla sistemlerin uygulamasını başlattık. Kazaların
yaklaşık yüzde 70’inin meydana geldiği
kavşakların trafik güvenliğini arttırmak
amacıyla gerekli düzenlemeleri yaptık.
Gelişmiş ülkelerdeki affeden yol uygulamalarını hayata geçirdik.” diye konuştu.
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Yıldırım, “Evliya Çelebi’nin ‘Korkunç
Sabuncubeli Tüneli’ olarak bahsettiği
geçit, tünelle 15 dakikada geçilecek.

SELÇUK-TORBALI İZBAN

HATTI AÇILDI
300 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA TAMAMLANAN TCDD SELÇUK-TORBALI İZBAN
HATTI BAŞBAKAN YILDIRIM VE BAKAN ARSLAN’IN KATILIMI İLE HİZMETE AÇILDI.

Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan ile birlikte İzmir’in kurtuluşunun 95. yılı kutlamalarına katılmak
ve açılış programlarını gerçekleştirmek
üzere İzmir’e geldi. Programa, Gençlik ve
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Sağlık
Bakanı Ahmet Demircan da eşlik etti. İlk
olarak Selçuk Meydanı’nda Selçuk ilinin
kurtuluşu etkinliği ve TCDD Selçuk-Torbalı İZBAN hattının hizmete alınma töreni
gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan
Arslan, Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir’i
hep önemsediğini söyledi. İzmir’e verdikleri sözü yerine getirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Arslan, “İzmir,

MANŞET

10 AY SONRA
TAMAMLANACAK
Sabuncubeli Tüneli, her biri 4 bin
70 metre uzunluğundaki 2 tüp
geçitten oluşacak. 10 ay sonra tamamlanacak tünel, bağlantı yollarıyla birlikte 6 bin 600 metre uzunluğunda olacak. 500 milyon liraya
mal olması beklenen Sabuncubeli
Tüneli, İzmir ile Manisa arasındaki
mesafeyi 15 dakikaya indirecek.

Başbakan, “otel konforunda hastaneLERİMİZ YAPILIYOR. 4
ŞEHİR HASTANESİ BİTTİ, 26 TANESİ DEVAM EDİYOR. YATAN HASTALAR
İÇİN İLAÇ VE TIBBİ MALZEMELER ÜCRETSİZ OLACAK.” DEDİ.
projelerini İzmir ile birlikte yaptı. Sizler İzmir’in toplu ulaştırmasına sahip çıkılması
gerektiğini söylediniz. Biz de devreye girdik. Bugün hizmete açılacak olan İZBAN
Torbalı-Selçuk kısmının maliyeti 300 milyon lira. Bu rakamın 250 milyon liradan
fazlasını bakanlığımız, 50 milyon liradan
daha az kısmını ise belediye karşılıyor.
Bizler için İzmir ve Selçuk çok önemli.
Sizlere hizmet getirmek çok önemli.” ifadelerini kullandı. Arslan, günde 100 bin
İzmirlinin İZBAN’ı kullandığını kaydetti.
Sabuncubeli, 14 tehlikeli virajdan kurtaracak
Selçuk ilçesinden Torbalı’ya geçen Başbakan Yıldırım, Bakan Arslan, Bakan
Demircan, Bakan Bak ve beraberindeki
heyet 70 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilen Torbalı Devlet Hastanesi’ni
hizmete açtı. Açılışta konuşan Başbakan
Yıldırım, sağlıkta büyük bir dönüşümün

yaşandığına işaret ederek, “Otel konforunda hastanelerimiz yapılıyor. 4 tane
şehir hastanemiz bitti daha 26 tane şehir
hastanesi olacak. Hastanede yatan hastalar için ilaç tıbbi malzeme tamamen
ücretsiz olacak. Yatağa bağımlı hastalarımız bakımlarını evde ev ortamında
yapılması, hastanede kalma süresinin
azaltılması amacıyla evde sağlık uygulamasına başladık. Acil yoğun bakım gibi
ağır hastalıkların tedavisi parasız en iyi
şekilde yapılacak.” dedi. Daha sonra 8
Eylül’ü 9 Eylül’e bağlayan gece yarısında
Başbakan Yıldırım, Bakan Arslan ve beraberindeki heyet Sabuncubeli Tüneli’nin
iki ucunu birleştirecek son duvarı törenle
yıktı. Başbakan Yıldırım, Evliya Çelebi’nin
“Korkunç Sabuncubeli” olarak bahsettiği
580 metre rakımlı geçidin, tünel ile 15
dakikada aşılacağını, ayrıca sürücülerin
14 tehlikeli virajdan kurtulacağını söyledi.

İzmİr’İn çılgın
projesİ: İzmİr
Körfez Geçİşİ
Eylül 2011’de başlanan Sabuncubeli Tüneli’nin 2018 Temmuz’da
bütünüyle tamamlanmış olacağını
kaydeden Yıldırım, “Yaklaşık 40
bin araç geçiyor. Can kaybı kazalar
azalacak, fazladan yakıt tüketimi
ortadan kalkmış olacak. 35 İzmir
35 proje demiştik. Bunların 8’i bitti,
14’ü devam ediyor ve diğerlerinde
de proje çalışmaları yapılıyor. İzmir’in çılgın projesini de hazırladık.
Nasıl İstanbul’un Marmaray’ı varsa
İzmir’in de İzmir Körfez Geçişi var.
Körfezi kuzeyden güneye denizin
altından ve üstünden geçecek muazzam bir proje hazırladık. Bu geçiş
tamamlandığında, 6 dakikada Çiğli’den Narlıdere’ye, Balçova’ya geçiş mümkün olacak.” dedi.
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TÜRK TELEKOM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
KESİNTİSİZ İLETİŞİM
İÇİN 6 AYDA 2,6
MİLYARLIK YATIRIM
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından
hazırlanan 2017 yılı 2. çeyreğine ilişkin
“Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü
3 Aylık Pazar Verileri Raporu”nu açıkladı.
Haberleşme sektöründeki sabit telefon
hizmeti abone sayısının geçen yılsonu itibarıyla 11,1 milyon, makineler arası iletişim (M2M) abonesinin ise 4 milyon olduğunu anımsatan Arslan, sabit hat abone
sayısının 11 milyona gerilerken, M2M abone sayısının 4,2 milyona çıktığını bildirdi.
Mobil hat abone sayısının ise 76,6 milyon
yükseldiğini belirten Arslan, “Şu anda
mobil telefonda penetrasyon oranı yüzde
96’ya ulaşmış durumda. Makineler arası
iletişim abone sayısı ve 0-9 yaş aralığındaki nüfusu çıkardığımızda, mobil penetrasyon oranı yüzde 108,2’yi buluyor yani
vatandaşlarımızın önemli bir bölümü hala
iki, hatta üç mobil hat kullanıyor.” dedi.
Mobil altyapıya
1 milyar 870 milyon liralık yatırım
Bakan Arslan, haberleşme ve Ar-Ge altyapı yatırımları hakkında bilgi verdi: ” Yılın ikinci çeyreğinde Türk Telekom ile mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarı
yaklaşık 1,13 milyar lira. İlk altı ayında
sadece mobil şebeke işletmecilerimiz 1
milyar 870 milyon lira, diğer haberleşme
sektörü ise 720 milyon lira yatırım yaptı.
6 ayda haberleşme altyapısına özel sektörümüz tarafından yapılan yatırım tutarı
2 milyar 600 milyon lirayı buldu.”

BAKAN ARSLAN, TÜRK TELEKOM İLE HABER-İŞ
SENDİKASI ARASINDA YAPILAN 12. DÖNEM TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ İMZA TÖRENİNE KATILDI.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Telekom Genel Müdürlüğünde, kurum ile Türkiye Haber-İş
Sendikası arasındaki 12. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imza törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Arslan, Türk Telekom’un 177 yıllık
geçmişine işaret ederek, şirketin Türkiye’yi başarılı bir şekilde temsil ettiğini söyledi. Toplu
sözleşme görüşmelerinde, sınırlı imkanlarla
sınırsız ihtiyaçların değerlendirildiğini anlatan
Arslan, “Türk Telekom’un serbestleşme sürecinde küçüleceğini, batacağını söyleyenlere inat, Türk Telekom 2005’ten
beri uluslararası arenada çok daha etkili bir aktör konumuna geldi. Türkiye’ye hizmet yolunda 27 milyar liralık yatırım yaptı.” bilgisini verdi.
“Taşeronla ilgili sözün gereği yerine getirilecek”
Taşeronlarla ilgili çalışmanın hükümet seviyesinde devam ettiğini dile getiren Arslan, “Biz yapamayacağımız şeyin sözünü vermiyoruz. Eğer
bir şeyin sözünü verdiysek de kesinlikle gereğini
yerine getiriyoruz.” Konuşmaların ardından Bakan Arslan’ın şahitliğinde Türk İş Genel Başkanı
Ergün Atalay, Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul
Doany, Türkiye Haber İş Sendikası Genel Başkanı
Veli Solak, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu tarafından 12. Dönem Toplu İş
Sözleşmesi imzalandı.
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TÜRKİYE
UZAY AJANSI
KURULUYOR
BAKAN ARSLAN,
TÜRKİYE UZAY AJANSI’NIN
KURULMASINA İLİŞKİN
ÇALIŞMALARDA ÖNEMLİ
AŞAMA KAYDEDİLDİĞİNİ
BELİRTEREK, UYDU
ÜRETİMİ AÇISINDAN
AJANSIN ÖNEM
TAŞIDIĞINI VURGULADI.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan, Ciner Medya
Grubu Ankara Temsilcisi Alican Türkoğlu’nun sorularını yanıtladı. Servis araçlarıyla
alakalı düzenlemelere ilişkin açıklamalarda
bulunan Bakan Arslan, “Servis aracı olarak
kullanılacak aracın şartları yerine getiriyor
olması lazım, herhangi bir minibüs aracı
alayım servis yapayım olmaz.” ifadelerini
kullandı. Arslan, “Servis şoförünün çocuk
istismarı, uyuşturucu gibi suçlara karışması
durumunda, affa bile uğramış olsa, servis
şoförlüğü yapma yetkisi olmayacak.” dedi.
Denetimlerin çok daha sıkılaştırılacağının
altını çizen Arslan, toleransın kesinlikle olmayacağını vurguladı. İnternet üzerinden
oynanan ve son dönemlerde ölümlerle adı
sıkça duyulan Mavi Balina oyunu hakkında
konuşan Arslan, “Bakanlık olarak zararlı
içerik bulunduran yayınları kaldırmak gibi
çalışmalarımız devam ediyor ama bu oyun
kullanıcılar arasında özel linklerle oynanan
bir oyun. Bu en tehlikeli kısım. Diğer zararlı
içerikleri engellediğimiz gibi bunu engelleme
şansımız yok. Böyle özel linklerle çalışan
oyunlara bir şey yapamıyoruz. Kullanıcılar
bu tip yanlış eylemlerle bildirimlerle karşı-

laştıklarında bize bildirsinler. Konunun üzerinde çalışıyoruz. BTK ve emniyet uzmanları
çalışma yapıyor.” şeklinde konuştu.
Arslan, uzay ajansının kurulmasına ilişkin hazırlıklarda büyük mesafeler kat ettiklerini söyledi.
Arslan, “Uzay ve uydu çalışmalarımızın ajans
seviyesine gelmesi çok önemli. Hazırlıklarımızı
belli bir mesafeye getirdik. TÜRKSAT’la elde
ettiğimiz bir deneyim ve alan var ama uzayda da uydu üretip, astronot göndermek adına
bu ajansın kurulması çok faydalı olacak” dedi.
İstanbul Yeni Havalimanında
Yüzde 65 ilerleme
Bakan Arslan, havacılık sektöründe son 15
yıldır büyük mesafelerin kat edildiğini belirterek, “Bu nedenle dünya havacılığına hizmet
edecek ve ülkemize katma değer sağlayacak bir havalimanına sahip olmalıyız dedik.
İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşaatında yüzde 65 ilerleme sağladık. 30 binin üzerinde
çalışan, 3 binin üzerinde ağır makinalar var.
Pistlerde çalışmalar hızlandı, uçak inebilir
hale gelindi. 90 milyon yolcuya hizmet verecek olan kısmı 29 Ekim 2018’de açılacak.
2023’te ise 6 ayrı pist 200 milyon yolcuya
hizmet vercek.” ifadelerini kullandı.

“Fİlyos çok
cİddİ bİr lojİstİk
üs olacak”
Arslan, ülkemizde liman ihtiyacının olduğunu kaydederek, “İstanbul gibi tarihi bir yere
yeni liman yapılması mümkün
olmadığı için hat liman diye adlandırdığımız limanları belirledik.
Bunlardan en yakını da Filyos Limanı. Orada çalışmalara başladık.
Ayrıca Filyos Endüstri Bölgesi de
kuruluyor. Amacımız Filyos Limanı
üzerinden Anadolu’ya, Doğu’ya ve
Güney’e gelen malları gönderebilmek. Ayrıca Filyos’ta demiryolu
bağlantısını da yapacağız. Tüneller
ve bölünmüş yollarla çok ciddi bir
lojistik üs olacak.” dedi. Yabancı
teknelerin Türk bayrağına geçmesine ilişkin başvuruların hızla devam
ettiğini anımsatan Bakan Arslan,
şimdiye kadar 4 bin 608 teknenin
Türk bayrağına geçtiğini belirtti.
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KOCAELİ’YE
7 MİLYAR LİRA
YATIRIM
BAKAN ARSLAN, KOCAELİ’NİN
SANAYİ VE TİCARETİN EN ÖNDE
GELEN MERKEZLERİNDEN BİRİ
OLDUĞUNU BELİRTEREK KENTE 15
YILDA 6 MİLYAR 880 MİLYON LİRA
YATIRIM YAPILDIĞINI KAYDETTİ.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı’na katılmak üzere
Kocaeli’ye geldi. Meclis toplantısında konuşan Bakan Arslan, Kocaeli’nin kara, deniz
ve demiryolu ulaşımı bakımından önemli
bir konumda yer aldığını söyledi. Arslan,
çağın artan endüstriyel üretim ve dünya
ticaretinin denizcilik sektörüne büyük bir
ivme kazandırdığını dile getirerek, “Bundan
hareketle biz de bu avantajdan yararlanmak için yatırımlarımızı devam ettiriyoruz.
İstanbul’dan sonra yabancı sermayeli ve
büyük ölçekli işletmelerin çoğunluğu Kocaeli’nde. Kocaeli için baktığımızda sadece yabancı sermayeli sanayi firmalarının
yüzde 10’dan fazla olduğunu biliyoruz. Kocaeli’nin sanayi ve ticaretin en önde gelen
merkezlerinden biri olmasında en önemli
pay, kombine taşımacılığın en iyi şekilde
uygulanması ve bu konuda gerekli altyapı
yatırımlarının yapılması.” diye konuştu.
Lojistik köy çalışmaları
Bakanlık olarak yaptıkları ticaret ve konteyner limanlarıyla “lojistik köy” çalış-

malarının da çok önemli olduğuna işaret
eden Bakan Arslan, hızlı ve konvansiyonel
demiryollarının bunlarla entegrasyonunun Kocaeli açısından önemli olduğunun
farkında olduklarını vurguladı. Arslan,
bakanlık olarak Kocaeli’ye son 15 yılda 6
milyar 880 milyon lira yatırım yaptıklarını
aktararak, “Osmangazi Köprüsü, Hereke,
Gebze ve Darıca’da ciddi sanayi olduğu
düşünüldüğünde o köprü İstanbul’un, Bursa’nın, Yalova’nın köprüsü olduğu kadar
Kocaeli’nin de köprüsü. O da Kocaeli’nin
ulaşımı ve erişimini arttırma adına önemli
bir çalışma.” ifadelerini kullandı.
Dış ticaret hacmi 59 milyar dolara yükseldi
Kentte yapılan karayolu, havayolu ve demiryolu yatırımlarını anlatan Arslan, “Yatırımların sonuçları önemli. 2,4 milyar
dış ticaret hacminden 14 yılda 59 milyar

dolara gelmişiz. Bu çok önemli bir ilerleme. Yine Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde
17,3’ü Kocaeli’nden gerçekleşiyor. Başka
yerde merkezi olup Kocaeli’nde üretim yapan şirketleri de bu rakama kattığımızda
oran daha da büyüyor. Kocaeli’ne yapılan
her yatırımla, ülke sanayisinin büyüdüğünü, ülkemizin büyüdüğünü biliyoruz.” dedi.
Arslan, İstanbul, Kocaeli, Eskişehir ve Ankara’yı YHT ile birbirine bağladıklarını vurgulayarak, “Ankara-Kocaeli arasını 3 saate
düşürdük ama yapılan çalışmalarla bu çok
daha aşağı seviyelere düşecek. Halkalı’dan
Avrupa’ya bağlanacak alternatif bir hatla
ilgili proje çalışmaları da devam ediyor.
200 kilometreye uygun demiryolu araçları alındığında, hem 200 kilometreyle yolcu
taşınacak hem de yük taşınacak. Böylece
sanayicimizin de talepleri yerine gelmiş
olacak.” şeklinde konuştu.
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TÜRK TELEKOM
DÜNYA TEKNOLOJİ
ÜRETİMİNİN
KALBİNDE
BAKAN ARSLAN, TÜRK TELEKOM’UN
ONF’YE ÜYE OLDUĞUNU BELİRTEREK,
TÜRK TELEKOM’UN ARTIK YENİ
TEKNOLOJİLERİN ÜRETİLDİĞİ MERKEZİN
KALBİNE GİRMİŞ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan, Türk Telekom’un, hükümetin yerli ve milli teknoloji üretimi hedefine katkı
sağlayacak uluslararası bir adım attığını ve dünya
teknoloji devlerinin üyesi olduğu ABD merkezli açık platform Open Networking Foundation’a
(ONF) ortak üye statüsü ile katıldığını açıkladı.
Bakan Arslan, Türk Telekom’un, Stanford Üniversitesinin öncülüğünde kurulan ONF’nin yönetiminde yer alarak, telekomünikasyon sektöründeki
global gelişmeleri yakından takip edeceğini, yeni
projelerde söz sahibi olacağını ve bu teknolojileri
Türkiye’ye taşıyabileceğini anlattı. Türkiye’nin bir
süredir teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten
ve ihraç eden ülke olma hedefiyle hareket ettiğini hatırlatan Arslan, “Bu kapsamda Türk Telekom
önemli bir uluslararası başarıya imza attı. Özellikle dünya telekomünikasyon sektörünün yeni
nesil ağ teknolojilerinin gelişimi açısından çok yakından takip ettiği ABD merkezli açık bir platform
olan ONF’de söz sahibi olacak.” dedi.
Dünyanın en büyük açık platformlarından
Türkiye’nin son 15-16 yılda yerli teknoloji üretimi konusunda oldukça önemli bir mesafe aldığını vurgulayan Arslan, “Her geçen gün büyük-küçük birçok
firmanın yerli teknoloji üretimi konusundaki yeni
projeleri bize ulaşıyor. Örneğin Türk Telekom’un
bir iştiraki olan Argela’nın bu alanda önemli çalışmaları söz konusu. Bir süredir ABD’de ONF içinde
‘innovator’ (yenilikçi) statüsünde 5G dahil yeni teknolojiler konusunda faaliyet yürüten Argela, gurur
duyacağımız projeler geliştirdi. Argela’nın bu başarısı ile ilişkiler daha da gelişti ve Türk Telekom,
dünyanın en büyük açık platformlarından biri olan
130 üyeli ONF’nin partnerlerinden biri oldu.” dedi.

13

YERLİ BAZ
İSTASYONU ULAK’TA
TESTLER OLUMLU
BAKAN ARSLAN, ULAK BAZ İSTASYONLARININ BELLİ
NOKTALARDA KURULDUĞUNU BELİRTEREK YAPILAN
TESTLERDEN ÇOK OLUMLU SONUÇLAR ALINDIĞINI AÇIKLADI.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,
Kars merkeze bağlı Aydınalan, Çağlayan ve Maksutçuk
köylerini ziyaret ederek, sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Arslan
burada yaptığı açıklamada Kars’ta köy yollarına sıcak asfalt yapılması yönünde seferberlik çalışması başlattıklarını anlattı. Diğer 7 ilçedeki köy yollarına da sıcak asfalt yapımı çalışmalarının
sürdüğünü aktaran Arslan, “Başlattığımız seferberlik çerçevesinde il ve ilçelerde bu sene yaklaşık 300 kilometre yol yapmış oluyoruz. Ancak bununla yetinmeyeceğiz. Bundan sonra artık köy
yollarının sıcak asfalt olması, insanlarımızın erişim konforunun
artırılması yönünde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Amacımız
Kars’taki bütün köy yollarının sıcak asfalt olması.” diye konuştu.
En ücra köşelere gidilecek
Bakanlık olarak bin 500 kırsal bölgeye daha önce 2G seviyesinde hizmet götürdüklerini anımsatan Bakan Arslan, “Onların şimdi 4,5G seviyesine gelmesi daha modernize edilmesi
ile ilgili çalışmayı başlattık. Kars’ta ve ilçelerimizdeki birçok
köy dahil olmak üzere bin 799 noktada çalışma başlattık.
İhalesini yaptık ve karar verdik. Şimdi GSM operatörlerimiz
Evrensel Hizmet Fonu’ndan parası bizim tarafımızdan karşılanmak üzere bin 799 noktaya baz istasyonu kuracak ve
bunu da 2018 yılının ilk yarısında bitirmiş olacak.” ifadelerini kullandı. Bakan Arslan, bu çalışma sırasında Türkiye’nin
ilk yerli baz istasyonu ULAK’ın kullanılacağını vurgulayarak,
“Türkiye’de geliştirdiğimiz, ULAK dediğimiz yerli ve milli baz
istasyonunu kullanma şartını koyduk. O çalışmalara da her
türlü desteği veriyoruz. ULAK baz istasyonlarıyla ilgili de şu
an kurulan yerlerde testler yapılıyor. Çok önemli ve olumlu
sonuçlar alıyoruz.” dedi. Arslan, Türkiye’de internetin çekmediği ücra noktalarda çalışma yaptıklarını da sözlerine ekledi.
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BİRİMLERİMİZDEN

ANTALYA
HAVALİMANI
LİDER OLDU
ACI EUROPA TARAFINDAN
YAYINLANAN TEMMUZ AYI
HAVA TRAFİK RAPORUNDA
ANTALYA HAVALİMANI KENDİ
KATEGORİSİNDE LİDER OLDU.
Uluslararası Havaalanları Konseyi (ACI EUROPA), Temmuz
ayı hava trafik raporunu yayınladı.
Yayınlanan rapora göre Antalya Havalimanı’nın kendi kategorisinde lider
olduğunu vurgulayan Devlet Hava
Meydanları İşletmesi Genel Müdürü
Funda Ocak, “İstanbul’da bulunan havalimanlarımız da kendi kategorilerinde ilk üçte yer alarak Avrupa Havalimanları içerisinde zirveye ulaştılar.
Mesai arkadaşlarım ve paydaşlarımıza çok teşekkürler.” ifadelerini kullandı. Rapora göre Grup 1’de yer alan
ve yıllık 25 milyon yolcu kapasitesine
sahip havalimanları arasında yer alan
İstanbul Atatürk Havalimanı yüzde
17,6’lık artışla kategorisinde ikinci sırada yer alırken, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise yüzde 12,7 artış ile
üçüncü sırada yer aldı. Grup 2’de yer
alan ve yıllık 10-25 milyon yolcuya
hizmet veren havalimanları arasında
yer alan havalimanları arasında Antalya Havalimanı bir önceki yıla göre yüzde 64,2’lik artış ile kategoride birinci
sırada yer alırken, Ankara Esenboğa
Havalimanı ise yüzde 42,2’lik artış ile
aynı kategoride ikinci sırada yer aldı.

SOSYAL MEDYA İÇİN
TÜRKÇE REHBERİ
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
ÖNCÜLÜĞÜNDE, KAMUDA SOSYAL MEDYANIN
KULLANIMINA İLİŞİKİN REHBER HAZIRLANACAK.
İnternet ve Sosyal Medyada Türkçenin Kullanımının Arttırılması konulu toplantı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, İnternet
Geliştirme Kurulu Başkanı Tayfun Acarer, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin ve çok sayıda sektör temsilcisinin katılımı ile
İstanbul’da yapıldı. Toplantıda konuşan Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey,
internet ve sosyal medyada Türkçenin doğru kullanımının önemine işaret
ederek, paydaşların görüşlerini dinlemek amacıyla bu toplantının organize edildiğini kaydetti. Haberleşme Genel Müdürü Kılıç ise, Türkçenin doğru
kullanılmadığını, sosyal medyada birtakım kısaltmalar yapıldığını, bunun da
Türkçenin gelişiminin önünde engel olduğunu söyleyen Kılıç, “Türkçe konusunda görev, yetki ve sorumlulukları bulunan kurumlardan TDK, Kültür ve
Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına da önemli roller düşüyor.” dedi.

BİRİMLERİMİZDEN

“YERLİ ÜRETİM
MİLLİ GÖREVDİR”
MÜSTEŞAR YARDIMCISI ORHAN BİRDAL, ÖZEL
SEKTÖRÜN YERLİ ÜRETİME GEÇMESİNİN MİLLİ BİR
GÖREV OLDUĞUNU SÖYLEDİ.
Anadolu Rayları Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) tarafından OSTİM Konferans Salonu’nda “Yerlileştirmeye Yönelik İş Birliği Günü” düzenlendi. Toplantıya Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, TCDD Genel Müdürü ve ARUS Yönetim Kurulu Başkanı İsa
Apaydın ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda konuşma yapan Birdal, “Düne
kadar en basit malzemeleri bile ithal ederken, bugün çeken ve çekilen araçları
dahi TCDD’nin bağlı ortakları üretir hale geldi. Demiryolları tarafından yürütülen
sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmaya büyük katkı sağlayacak projelerin yanı
sıra ekonomik bağımsızlığımız için demiryolu sektöründe yerli ve milli üretime
yönelmek ve kendi milli markamızı oluşturmak büyük önem taşımaktadır.” ifadelerini kullandı. Birdal, “Demiryollarındaki yerlileşme ve millileşme sürecini
kendi milli yüksek hızlı trenimizi üretip en kısa sürede raylara indirerek taçlandırmayı ümit ediyorum. Bunu gerçekleştirmek, bu millete karşı boynumuzun borcudur. Özel sektöründe yerli ve milli üretime geçmesi milli bir görevdir. ” dedi.
“2023’e kadar 13 bin km yeni demiryolu“
TCDD Genel Müdürü Apaydın ise TCDD’nin destekleriyle hızlı tren makaslarının, traverslerinin ve raylarının yerli olarak üretildiğini, dizel tren setinin, yük
vagonunun, dizel motorunun, E-1000 milli elektrikli lokomotifinin, makas
taşıma vagonunun, demiryolu sinyalizasyonu sisteminin yerli ve milli olarak üretmeyi başardıklarını anlattı. Şöyle devam etti: “TCDD olarak 2023
yılına kadar 3 bin 500 yüksek hızlı, 8 bin 500 km hızlı ve bin km konvansiyonel olmak üzere 13 bin km yeni demiryolu yapmayı hedefliyoruz.” dedi.

BAKAN ARSLAN, BAKANLIK
ÇALIŞANLARIYLA BAYRAMLAŞTI
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kurban
Bayramı dolayısıyla bakanlık çalışanlarının bayramını kutladı.

POST-EXPO’DA
90 ÜLKE BİR
ARAYA GELDİ
POST-EXPO 2017’DE KONUŞAN
PTT GENEL MÜDÜRÜ KENAN
BOZGEYİK, POSTA SEKTÖRÜNÜN YENİ
TEKNOLOJİK ÜRÜNLERLE DAHA GÜÇLÜ
BİR HALE GELECEĞİNİ KAYDETTİ.
Post-EXPO 2017, 90’dan fazla
ülkeden yaklaşık 30 bin 500 katılımcı ile İsviçre’nin Cenevre şehrinde
gerçekleşti. Toplantıda konuşan PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, geleceğin
akıllı şehirlerinin tasarımında insansız
hava araçları ve otonom teslimat araçlarının büyük rol oynayacağını söyledi.
Bozgeyik, “Post-EXPO 2017’de de e-ticaret konusunu, Dünya Posta Birliği ve
Dünya Gümrük Örgütü’nün bu alandaki
engelleri kaldırmak için gerçekleştirdikleri iş birliklerini, ödeme yöntemlerini,
bulut teknolojilerini ve mobil teknolojinin etkisini ayrıntılı şekilde irdeledik.”
dedi. Bozgeyik, söz konusu alanlara ilişkin Posta idarelerinin hali hazırda çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi.
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“TÜRKİYE MİLLİ
TRENİNİ ÜRETECEK”
BAKAN ARSLAN, MİLLİ TREN ÇALIŞMALARININ BAŞLADIĞINI BELİRTEREK YAKIN
ZAMANDA TÜRKİYE’NİN KENDİ MİLLİ TRENİNİ ÜRETEBİLİR HALE GELECEĞİNİ KAYDETTİ.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan, bir dizi ziyarette ve incelemelerde bulunmak üzere
Sakarya’ya geldi. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nu makamında ziyaret eden Bakan Arslan, anı defterinin imzalanmasının
ardından basın mensuplarına açıklamalarda
bulundu. Sakarya’nın bir kavşak konumunda olduğunu dile getiren Arslan, “Doğuya,
batıya, kuzeye, güneye çok kısa mesafede
ve ulaştırmanın her türü ile erişebilme ulaşabilme ve sanayiye, endüstriye ulaştırma
alt yapıları anlamında lokomotiflik etme
şansı var. Biz de bu şansın çok daha ileriye
taşınması adına bakanlık olarak elimizden
gelen her şeyi yapıyoruz. Yollar anlamında bütün yolları, il yolları ve devlet yolları
eksiksiz sıcak asfalt olan tek ilimiz Sakarya
ancak bununla yetinmeyip, bunu denizle buluşturmak adına Karasu’da yaptığımız liman
çok önemli. Sakarya’yı taşımacılık anlamında denizle buluşturacak.” dedi.

“Sakarya’dan Avrupa’ya kesintisiz gidilecek”
Yüzde 30 olan yerli katkı payının önümüzdeki yıl sonu itibariyle lisansını da
almak şartıyla artık tamamen Türkiye’de yapılabilir hale geleceğinin müjdesini veren Bakan Arslan, şöyle konuştu:
“Elektrikli ve alüminyum gövdeli milli ve
yerli tren yapmakla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve
Başbakan Binali Yıldırım’ın çalışmaları
ortada. Bu çalışmalar çerçevesinde inşa
çalışmaları başlattık, yürütüyoruz ve bu
çalışmalar bittiğinde artık Türkiye kendi
milli trenini yapabilir hale gelecek.”

Yüksek Hızlı Tren çalışmaları
etap etap hayata geçiyor
Arifiye merkezli Ankara ve İstanbul istikametinde erişim sağlayan Yüksek Hızlı Tren
ile ilgili etap etap çalışmaların ileriye taşındığını da anlatan Bakan Arslan, “Arifiye’deki
istasyon da bu sene sonunda bitmiş olacak.
Şehir merkezinin Arifiye üzerinden İstanbul’a Ankara’ya demiryolu bağlantısı da
çok çok önemli. Önümüzdeki yıl sonunda
Pendik’ten sonrasını da bitirdiğimizde Sakarya’daki sanayinin ürettiği ürünlerin Avrupa’ya kesintisiz olarak gidebilmesi sağlanmış olacak.” dedi.

“Çok ciddi üretimler var”
Valiliğin ardından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki
Toçoğlu’nu makamında ziyaret eden
Bakan Arslan, şehirdeki çalışmalar
hakkında Toçoğlu’ndan bilgi aldı.
Ziyaretin ardından
Türkiye
Vagon
Sanayi
A.Ş.’ye
(TÜVASAŞ) geçen
Arslan,
vagon
üretim hattında
ve
vagonlarda

incelemelerde bulundu. Arslan, demiryolu seferberliği kapsamında ülkenin
her yerini demir ağlarla birbirine bağlarken, demiryolu araçlarının modernize edilmesi ve üretilmesi noktasında
Sakarya, Sivas ve Eskişehir’deki fabrikalarda çok ciddi üretimler yaptıklarını
belirtti. Bölgesel taşımacılığa hizmet
edecek 4 ve 3’lü setler halindeki demiryolu araçlarını incelediklerini anlatan Arslan, “Şu ana kadar 35 set, 4’lü
araç olarak düşünürseniz 140 araç
TCDD Taşımacılığa teslim edilmiş durumda.” bilgisini verdi.

