DEMİRYOLLARI İLK ÖZEL ŞİRKET İLE TANIŞTI S: 05 OSMANGAZİ’DEN GEÇEN ARAÇ SAYISI ARTACAK S: 11

BUltenL

ulaştırma

SAYI: 15

EKİML 2017

UDH BAKANLIĞI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

ASRIN PROJESi

BAKU-TiFLiS-KARS
DEMiRYOLU HATTI

AÇILDI

ASRIN PROJESİ BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU HATTI BAKÜ’DE DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI. AÇILIŞA CUMHURBAŞKANI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV, KAZAKİSTAN BAŞBAKANI
BAKITCAN SAGİNTAYEV, ÖZBEKİSTAN BAŞBAKANI ABDULLA ARİPOV, GÜRCİSTAN BAŞBAKANI
GİORGİ KVİRİKAŞVİLİ, UDH BAKANI AHMET ARSLAN VE ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI.

S:

8/9

BAKAN ARSLAN
YUNANİSTAN’DA
MEVKİDAŞLARIYLA
GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN
İLE BİRLİKTE ATİNA’YA GİDEN
BAKAN ARSLAN, YUNAN
BAKANLAR KOUROUMPLİS,
SPİRTZİS VE PAPPAS İLE BİR DİZİ
GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.

S:

10

3 KATLI BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ YAPIM İHALESİ 2018’DE S: 04
“UZAYDA 6 UYDUYLA
SINIF ATLAYACAĞIZ”
BAKAN ARSLAN, TÜRKSAT 5A,5B VE 6A UYDULARININ
UZAYA GÖNDERİLMESİ İLE TÜRKİYE’NİN UYDU
S: 16
SAYISININ 6’YA ÇIKACAĞINI AÇIKLADI.

TÜRK TELEKOM,

KAMUYA
107 MiLYAR
LiRA ÖDEDi

BAKAN ARSLAN, TÜRK
TELEKOM’UN 12 YILDA
DEVLETE 79 MİLYAR
LİRA ÖDEDİĞİNİ, YATIRIM
TUTARININ İSE 28 MİLYAR
LİRANIN ÜZERİNDE
OLDUĞUNU SÖYLEDİ. S:12

SİBER GÜVENLİĞİN
MİLLİ OLMASI ÖNEMLİ

S:

02

02
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SiBER
GÜVENLiĞiN

MiLLi OLMASI

ÖNEMLi
BAKAN ARSLAN, SİBER GÜVENLİĞİN YERLİ VE
MİLLİ ALTYAPIYLA SAĞLANMASI KONUSUNDA
SEKTÖR PAYDAŞLARI İLE DAHA FAZLA
MESAFE ALINMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.
Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan, Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde
Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) tarafından

düzenlenen 10. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’na katıldı. Konferansta konuşan Arslan, sosyal
hayatın, iş hayatının, kritik altyapıların
tamamen bilişim tabanlı olduğuna işaret
etti. Arslan, finans merkezleri, elektrik
santralleri, ulaştırma ve iletişim sistemleri, hastaneler bilişim altyapısına
bu kadar bağlıyken bu alanda yapılması

gereken çok şey bulunduğunu dile getirdi ve “Bu sektörün yerli olması kadar
milli olması da önemli. Sektör paydaşları olarak daha fazla mesafe almamız
lazım. Özel sektörümüz bilmeli ki daha
koordineli çalışmak, daha fazla iş birliği
yapmak bu sektörden beklediğimiz faydayı elde etmek ve olası saldırıları engellemek için önemli.” dedi.

AZERBAYCAN’DA
HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

ARSLAN,
CUMHURBAŞKANI
ERDOĞAN’LA
UKRAYNA’YA GİTTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Ukrayna Yüksek
düzeyli Stratejik Konseyi’nin altıncı toplantısına katılmak üzere Ukrayna’ya gitti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan da Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a eşlik etti.

KÜNYE
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, resmi temaslarda
bulunmak üzere Azerbaycan’a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan ve beraberlerindeki
heyet, ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından
resmi törenle karşılandı. Zagulba
Sarayı’nda gerçekleşen karşılama
töreninin ardından heyetler arası görüşme yapıldı. Görüşmelerde ayrıca
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı
Nurettin Canikli ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da hazır bulundu.
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Onur Demir, Akif Manav

ÖZBEKİSTAN İLE
İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat
Mirziyoyev ile bir araya geldi. Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet
Arslan’ın da katıldığı heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı
Mirziyoyev başkanlığında Özbekistan ve
Türkiye arasında çeşitli alanlarda ortak
işbirliği anlaşmaları imzalandı.
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ARSLAN’DAN CUMHURİYET
BAYRAMI KUTLAMASI
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaptı. Cumhuriyet’in
94. Yıldönümünü büyük bir sevinç ve gururla
kutladıklarını kaydeden Bakan Arslan, “Milletçe
duygu birliğimizin büyük bir coşkuyla tezahür
ettiği bugün, bizi tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan yapan yüksek değerlerimizi daha
gür sesle tekrar etme günüdür. Ülkemizin birlik
ve bütünlüğünü, vatandaşlarımızın can ve mal
güvenliğini hedef alan terör örgütlerine karşı tek
yürek olduğumuzu gösterme günüdür.”dedi.

BAKAN ARSLAN, DÜNYA
POSTA GÜNÜNÜ KUTLADI
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Dünya Posta Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada bilişim ve haberleşme
kavramlarıyla ilgili gelişmelerin hızla yaşandığını, hem bakanlık hem de PTT olarak bu gelişmeleri her zaman en yakından takip ettiklerini dile
getirdi. Arslan, “PTT, çok kısa bir zaman sonra
177’nci yaşını kutlayacak. Yurt çapında etkin bir
posta sisteminin oluşturulmasıyla ilgili somut
adımları yaklaşık iki asır önce attık. Temellerini
Posta Nezareti’nin teşkil ettiği PTT’miz bugün
dünyanın en eski posta idarelerinden biridir.” dedi.

BAKAN ARSLAN, KIZILAY
HAFTASI’NI KUTLADI
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan, Kızılay Haftası münasebetiyle yaptığı açıklamada, “Türk Kızılayı, tarihten
bugüne sürdürdüğümüz dayanışma kültürümüzün ve vakıf geleneğimizin en anlamlı tezahürlerinden biridir. Irk, din, dil gözetmeksizin dünyanın
farklı coğrafyalarındaki afetzedelerin, muhtaçların, yoksulların yardımına koşan Türk Kızılayı, milletimizin vicdanını, hoşgörüsünü hakkıyla
temsil etmektedir” ifadelerini kullandı. Arslan,
“Kızılay Haftası’nı kutluyor, dünyanın dört bir yanında büyük bir özveriyle çalışan Türk Kızılayı gönüllülerine şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

BAKAN ARSLAN
KARS-ARDAHANIĞDIR TANITIM
GÜNLERİNE KATILDI
BAKAN ARSLAN, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN
2. KARS-ARDAHAN-IĞDIR TANITIM GÜNLERİNE KATILDI.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,
İstanbul Beylikdüzü Kars-Ardahan-Iğdır Kültür ve Dayanışma
Derneği’nin açılışına katıldı. Açılışta konuşma yapan Arslan, “Kurdeleyi keserken de söylediğim gibi birliğimiz, beraberliğimiz çok
önemli. Bu doğduğumuz yer Kars-Ardahan-Iğdır için önemli olduğu
kadar, doyduğumuz yer olan Beylikdüzü için de önemli İstanbul için
de önemlidir. Bu birlikteliğimizi umarım bundan sonra da devam ettiririz. Allah yar ve yardımcımız olsun.” ifadelerini kullandı. Bakan
Arslan açılışın ardından Kars-Ardahan-Iğdır Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nce (KAISİAD) Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda düzenlenen 2. Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri’ne katıldı.
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ÜÇ KATLI BÜYÜK İSTANBUL
TÜNELİ YAPIM İHALESİ 2018’DE
BAKAN ARSLAN, ÜÇ KATLI BÜYÜK
İSTANBUL TÜNELİ İÇİN 2018’DE YAPİŞLET-DEVRET MODELİYLE YAPIM
İHALESİNE ÇIKILACAĞINI BİLDİRDİ.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı
açıklamada, vatandaşların Marmaray ile
raylı sistemin kolaylığını, Avrasya Tüneli’yle otomobille deniz altından geçmenin keyfini yaşadıklarını söyledi. Arslan,
vatandaşların talepleri doğrultusunda
Marmaray ve Avrasya Tüneli’ni bir araya
getirecek Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli
Projesi’ni hayata geçireceklerini belirtti.
Arslan, etüt proje çalışmaları kapsamında deniz dibi sondajlarının yapıldığını,
2018 yılında Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapım ihalesine çıkılacağının altını
çizen Arslan, “İncirli’den yer altına girecek raylı sistem, Mecidiyeköy’den, Zincirlikuyu’dan denizin altından geçecek, Söğütlüçeşme’den girip Kadıköy-Kartal’a,
Marmaray’a bağlanmış olacak. Avrupa
yakasında Hasdal’dan yer altına girecek
tünel, aynı şekilde bu tünelle birleşecek,
Anadolu yakasına geçtikten sonra da
Çamlık’tan çıkarak TEM’e bağlanacak.
Marmaray, Halkalı’dan Gebze’ye kadar
bütün raylı sistemlerle entegre olarak

gidiyor. Bu da onun bir benzeri olarak İncirli’den Söğütlüçeşme’ye kadar birçok
raylı sistemle entegre olacak, günde 6,5
milyon yolcunun taşındığı raylı sistemle-

ri entegre edecek. Çok önemli bir proje
ve önemli mesafe kat ettik. Önümüzdeki
yıl ihalesini gerçekleştirip yapım süreçlerini başlatmış olacağız.” dedi.

2019’DA 81 İL BÖLÜNMÜŞ YOLLA BİRBİRİNE BAĞLANMIŞ OLACAK
BAKAN ARSLAN, “2019 YILINDA 81 İLİN TAMAMINI BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA BİRBİRİNE BAĞLAMIŞ OLACAĞIZ.” DEDİ.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan, Karayolları 18.
Bölge Müdürlüğünce yapılan Kars-Selim
Ayrımı - Kötek Yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu. Arslan, bakanlık olarak
Türkiye’nin dört bir yanında çalışma yaptıklarını anlatarak, “Ulaşımda önemli çalış-

malara imza attık. Diğer bakanlıklarımızın
da olduğu gibi ülkemizin kalkınabilmesi,
insanımızın refah seviyesinin artması, ekonominin, sanayinin, endüstrinin büyümesi
için olmazsa olmaz lokomotifi olan ulaşım
sektöründe de gerçekten 15 yıldır adeta
bir seferberlik var. Ülkenin ulaşılabilir, erişilebilir olması adına çok şey yaptık.” dedi.
Şöyle devam etti: “Geçmişte sadece 6 ilimiz
bölünmüş yol ile birbirine bağlanırken bugün 76 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine

bağlanmış durumda. İnşallah 2019 yılında
81 ilin tamamını bölünmüş yollarla birbirine
bağlanmış hale getiriyoruz.”

GÜNDEM
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İNTERNET OKURYAZARI

DEMİRYOLLARI
İLK ÖZEL ŞİRKET
İLE TANIŞTI

BAKAN ARSLAN, İNTERNETLE HAYAT KOLAY PROJESİ
KAPSAMINDA DAHA ÖNCE İNTERNET KULLANMAYI BİLMEYEN 30
BİN KİŞİNİN ARTIK İNTERNET OKURYAZARI OLDUĞUNU KAYDETTİ.

BAKAN ARSLAN, TCDD TAŞIMACILIK AŞ VE
OMSAN LOJİSTİK AŞ ARASINDA İMZALANAN
LOKOMOTİF VE VAGON KİRALANMASI
İŞBİRLİĞİİLEDEMİRYOLLARINDATÜRKİYE’NİN
İLK ÖZEL SEKTÖR ŞİRKETİYLE TANIŞMIŞ
OLDUĞUNU AÇIKLADI.

SAYISI ARTIYOR
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İnternetle Hayat Kolay 3. Ulusal Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşma yapan Arslan, 15 yıldır insana yatırım yaparak
Türkiye’nin geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak adımlar attıklarını vurguladı. Arslan, okulların tamamına genişbant internet altyapısı
kurduklarını anımsatarak, “Kablo erişimi olmayanlara uydudan internet sağladık. Bilgi teknolojileri sınıfları açtık. Okullarımıza milyonlarca bilgisayar gönderdik. İlçelere, beldelere, kütüphanelere, halk
eğitim merkezlerine, kamu internet erişim merkezleri kurduk. FATİH
projesiyle, bütün okullarımızı akıllı sınıf haline getiriyoruz. Eğitimde
bilişim anahtarını çevirdik, gaza bastık gidiyoruz.” dedi. Türkiye’nin bilişim altyapısıyla Avrupa’nın en iyi ülkeleri arasında yer aldığına dikkat çeken Arslan, ülkenin 780 bin kilometrekaresine genişbant interneti götürdüklerini, fiber kablo uzunluğunu 106 bin kilometreden 304
bin kilometrenin üzerine çıkardıklarını anlattı. Arslan, bilişim yollarını
karadan havaya taşıdıklarını belirterek, “Bugün, İstanbul’da erişebilirlik neyse Kars’ta da aynı.” şeklinde konuştu.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan, TCDD Taşımacılık AŞ. ile OMSAN Lojistik AŞ. arasında
lokomotif ve vagon kiralanmasına ilişkin
işbirliği protokolü imza törenine katıldı. Demiryolu sektörünün serbestleşmesi için
yıllarca süren meşakkatli çabanın başarıyla
sonuçlandığını belirten Arslan, AK Parti hükümetlerinin iktidara gelmesiyle başlayan
serbestleşme çalışmalarının, Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun ile yasal bir zemin bulduğunu
söyledi. Arslan, düzenleme ile TCDD Genel
Müdürlüğünün demiryolu altyapı işletmecisi,
TCDD Taşımacılık AŞ.’nin ise demiryolu tren
işletmecisi kuruluş olarak tanımlandığını ifade etti. TCDD Taşımacılık AŞ.’nin 1 Ocak’tan
itibaren fiilen faaliyete başladığını anımsatan
Arslan, “Şimdi de demiryollarında ülkemizin
ilk özel sektör şirketiyle tanışıyoruz. OMSAN
Lojistik AŞ., Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne başvurması sonucunda ‘ilk özel
demiryolu tren işletmecisi’ statüsüne sahip
şirket oldu. Şirket, TCDD Taşımacılık AŞ.’den
Demirdağ-İskenderun parkurunda yapılacak
cevher taşımalarında kullanılmak üzere 15
adet elektrikli lokomotif ve 350 adet cevher
vagonu kiraladı.” ifadelerini kullandı.
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AFYON’DA PROJELER
HIZLA TAMAMLANIYOR

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yaptığı
açıklamada, Avrasya Tüneli’nde Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş
Sistemi’nin (HGS) kullanıldığını ancak
zaman zaman kaçak geçişlerin olduğunu ifade etti. Arslan, “Bakiye yetersizliğinden, araçtaki OGS cihazının arızalı
olmasından veya HGS etiketinin uygun
yere yapışmamasından ya da yıpranmasından kaynaklı bazı sıkıntılar olabiliyor.” dedi. HGS etiketinin doğru yere
yapışması, yıpranmamış olması ve OGS
cihazının çalışıyor olmasının önemine
dikkati çeken Arslan, kaçak geçişten
veya yetersiz bakiye ile geçişlerde 15
gün içinde yapılan ödemelerin cezaya
tabii olmadığını ancak bu süreyi geçen
durumlarda 10 kata kadar ceza uygulandığını kaydetti. Araç geçişlerinde
okuma olmadığı durumlarda, sürücülere etiketin kontrol edilmesi gerektiğine
ilişkin SMS gönderildiğini anlatan Arslan, bu durumdaki etiketlerin PTT şubelerinden ücretsiz yenilendiğini söyledi.

BAKAN ARSLAN, AFYONKARAHİSAR’IN
KAVŞAK NOKTASI KONUMUNDA
OLDUĞUNU BELİRTEREK BU NEDENLE
KENTTE BAŞLATTIKLARI PROJELERİ
HIZLA BİTİREBİLMEK İÇİN OLAĞANÜSTÜ
GAYRET SARFETTİKLERİNİ SÖYLEDİ.
Afyonkarahisar İscehisar, Emirdağ,
Karahisar kavşakları ve Karahisar
tünelinin açılış töreni Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve çok
sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Arslan, geçen
yıl Afyonkarahisar’daki istişare ve değerlendirme toplantısına gelen bir milletvekilinin de İscehisar ilçesinde kaza geçirdiğini
anımsattı. Arslan, birçok kazanın yaşandığı bölgeye bir kavşak yapılması için hızla
çalışmalara başladıklarını, aradan bir yıl
geçmeden projeyi bitirdiklerini ve vatandaşların hizmetine sunduklarını bildirdi. Afyonkarahisar’ın birçok ilin kavşak noktası
olduğunu, bu nedenle kentte başlattıkları
projeleri hızla bitirebilmek için olağanüs-

BAKAN
ARSLAN’DAN
AVRASYA
TÜNELİ İÇİN
‘CEZA’ UYARISI

BAKAN ARSLAN’DAN
GAZETECİLERE
KUTLAMA MESAJI
tü gayret gösterdiklerini vurgulayan
Arslan, “Afyonkarahisarlılar bilmeli ki;
sizin talimatlarınız çerçevesinde projelerimiz bunlarla sınırlı kalmayacak.
Diğer projeleri de bir an önce bitirmek,
hizmete sunmak adına gecemizi, gündüzümüze katmaya devam edeceğiz.”
dedi. Afyonkarahisar’a bağlı Erkmen
beldesinde de bir kavşak yapılması
için çalışmaları başlattıklarını dile getiren Bakan Arslan, “Onun da inşaatına
başladık. İnşallah yakında onu da Afyonkarahisarlıların hizmetine sunmuş
olacağız.” diye konuştu.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 21
Ekim Dünya Gazeteciler Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, “İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde
gazetecilik; kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber yapmak, objektif olmak, tarafsızlık, özel hayata
ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran önemli bir
meslek. İlkeli yayıncılık anlayışıyla
vatandaşın doğal hakkı olan doğru ve
eksiksiz haber almalarını sağlayarak,
milletin vicdanına ses olan Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. ” dedi.
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LOJİSTİK
MERKEZİ
HİZMETE
AÇILDI

KAHRAMANMARAŞ’IN TÜRKOĞLU
İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN
KAHRAMANMARAŞ LOJİSTİK MERKEZİ’NİN
AÇILIŞ TÖRENİ, BAKAN ARSLAN’IN
KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan, bir dizi programa katılmak üzere Kahramanmaraş’a
geldi. Kahramanmaraş Lojistik Merkezi’nin
açılışına katılan Arslan, yaptığı konuşmasında, ülke olarak, uluslararası lojistik
hizmetleri konusunda çok tecrübeli ve
yetenekli olunduklarını kaydetti. Arslan,
dünyanın dört bir yanına taşımacılık yapıldığını, Kahramanmaraş’taki yeni alanın bu
kabiliyetleri daha da geliştireceğini belirtti.

“İstanbul’dan hızlı trenle
Kahramanmaraş’a ulaşımı sağlayacağız”
Lojistik merkezi konusunda ülkedeki sayının 8’e ulaştığını, 5 tanesinin de inşaatına
devam edildiğini kaydeden Bakan Arslan,
80 milyonluk yatırımla hayata geçirilen
Kahramanmaraş’taki lojistik merkezinin
ülkenin doğusu ile batısı arasında köprü
görevi üstleneceğini anlattı. Kahraman-

maraş’ı demiryolu konusunda güçlendireceklerini anlatan Arslan, “Kahramanmaraş’ın mevcut demiryolu bağlantısını
rehabilite ediyoruz. İstanbul’dan Konya’ya
gelen yüksek hızlı tren var. Oradan Kahramanmaraş’a, oradan da Osmaniye, Mersin, Adana’ya gidiyoruz. Başka deyişle İstanbul’dan hızlı trenle Kahramanmaraş’a
ulaşımı sağlayacağız.” dedi.

KARAKURT-ERZURUM BÖLÜNMÜŞ YOL TEMELİ ATILDI
BAKAN ARSLAN, KARAKURT-ERZURUM 2’NCİ KISIM YOLU’NUN TEMELİNİ ATTI. ARSLAN, YOLUN MAALİYETİNİN 479 MİLYON LİRA OLDUĞUNU AÇIKLADI.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kars’a geldi. Sarıkamış ilçesine bağlı Maksutçuk Köyü’ne
geçen Bakan Arslan, köy yakınlarında
düzenlenen Sarıkamış-Erzurum İl Sınırı 2.
Kısım Yolu Temel Atma Töreni’ne katıldı.
Törende konuşma yapan Arslan, projenin 23 kilometrelik ve 479 milyonluk bir
proje olduğunu kaydetti. Artık sürücülerin
zorlu yollardan değil, tünellerden ve viyadüklerden rahatça geçtiğini anlattı. Sarıkamış’ın turizm potansiyeline işaret eden
Arslan, “Sarıkamış’ı, erişebilir, ulaşılabilir

hale getirdiğimizde bu bölgenin turizmi,
ekonomisi, ticareti de canlanacak. Onun
için çok şey yapıyoruz, yapmaya devam
edeceğiz.” dedi.
Hızlı tren çalışmaları
Arslan, 2026 Kış Olimpiyatları’nın Sarıkamış, Erzurum ve Erzincan için önemli
olduğunu aktardı. Bölgeye yapılan hızlı
tren projelerinin devam ettiğini kaydeden Arslan, “Erzincan-Erzurum-Kars
projelerinde de nihai aşamaya geldik.
Bu bölgeyi, hızlı trenle Avrupa’ya kadar
gidebilir hale getireceğiz.” dedi.
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“BU PROJE HEPİMİZİN

BAKÜ-TİFLİS-KARS
DEMİRYOLUNUN İLK SEFERİNİN
GERÇEKLEŞMESİYLE ORTA
KORİDOR PROJESİNİN
EN ÖNEMLİ AYAĞININ
TAMAMLANDIĞINI BELİRTEN
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN,
“KARARLILIĞIMIZIN VE
VİZYONUMUZUN ESERİ OLAN
BU PROJE, HEPİMİZİN ORTAK
BAŞARISIDIR.” DEDİ.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, Bakü’den yaklaşık 90 kilometre
mesafedeki Alat Limanı’nda düzenlenen
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın açılış törenine iştirak etti. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın
yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev,
Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili de
katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun
açılışı nedeniyle bu törende bulunmak-

tan büyük bir memnuniyet duyduğunu
vurguladı. Erdoğan, “Bugün içinde bulunduğumuz dönemin ötesinde istikbalimiz bakımından çok önemli bir adım atıyoruz. Bu törenle de Asya’yı, Avrupa’yı
ve Afrika’yı birbirine bağlama hedefiyle
başlatılan yeni İpek Yolu girişiminin halkalarından birini hizmete alıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun ilk seferinin
gerçekleşmesiyle orta koridor projesinin
en önemli ayağı tamamlanmış oluyor.
Böylece Londra’dan Çin’e kesintisiz demiryolu bağlantısı kurulduğunu da ilan
ediyoruz. Kararlılığımızın ve vizyonumuzun eseri olan bu proje hepimizin ortak
başarısıdır.” ifadesini kullandı.  

MANŞET

09

ORTAK BAŞARISIDIR”
Bakü-Tİflİs-Kars
Demİryolu Projesİ

829 Km’den oluşmaktadır
Azerbaycan kesimi: 504 km
Gürcistan kesimi: 246 km [29 km (Yeni hat)
+ 155 km (Rehabilitasyon) + 62 km (Mevcut Hat)
Türkiye kesimi: 79 km (Yeni hat) olmak üzere
toplam 829 Km’den oluşmaktadır.
Türkiye kesimi maliyeti yaklaşık 1,6 Milyar TL’dir.

“Projenin tamamlayıcısı
birçok hizmeti halka sunduk”
Salonda bulunan liderlere, dünyanın kalbi
olan son derece stratejik bir coğrafyada
bulunduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin ulaşımdan ticarete,
turizmden enerjiye muazzam bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Erdoğan,
Türkiye olarak özellikle son 15 yıldır yapılan yatırımlarla bu potansiyeli hayata geçirmenin mücadelesini verdiklerinin altını
çizdi. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi
1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacağını belirten Cumhurbaşkanı, hattın kapasitesinin
2034’te 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton
yüke ulaşacağını söyledi.
“Üç ülke bundan sonra da
birlikte olacak”
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi
ve stratejik öneme sahip bir proje olan
BTK’nın 850 kilometrelik hattının 504
kilometresinin Azerbaycan’dan geçtiğini
söyledi. Aliyev, “BTK, Avrupa’yı Asya’ya

bağlayan en kısa ve güvenilir yoldur. Bu
hatla ilk aşamada 5 milyon, sonra 17 milyon ton, daha sonra ise daha fazla yük
taşınacak. BTK, Avrasya ulaşım haritasının önemli bir parçasına dönüşecek.”
ifadelerini kullandı. Gürcistan Başbakanı
Kvirikaşvili törende yaptığı konuşmada,
BTK’nın açılmasını üç ülke ve bölge için
önemli bir olay olarak nitelendirdi. Kvirikaşvili, “BTK, Asya ile Avrupa arasında
köprü oluşturdu. Bu proje ile yeni Avrasya köprüsünün temeli atıldı. Bu hat hem
ekonomileri hem de vatandaşları birbirine
bağlayacak.” şeklinde konuştu.
“BTK’nın bölgemize
refah getireceğine inanıyoruz”
Kazakistan Başbakanı Sagintayev de Kazakistan olarak BTK’ye ilk destek veren
ülkelerden biri olduklarını bildirdi. BTK’nın
kıtalar arası ulaşım için önemli olduğunu vurgulayan Sagintayev, Çin’in destek
vermesiyle projenin daha önemli hale
geldiğini belirtti. Özbekistan Başbakanı
Aripov ise BTK ile çok güçlü bir ulaşım
koridoruna sahip olduklarını vurguladı ve
“BTK bize Çin’den Avrupa’ya kadar kısa
ve doğrudan ulaşım olanağı sunmaktadır. Nakliye hacmimizi artıracağız. BTK’nın
bölgemize refah getireceğine inanıyoruz.”
İfadesini kullandı. Konuşmalar sonrasında
Bakü-Tiflis-Kars projesine ilişkin tanıtım
filmi izlendi. Liderler, raylara temsili çivi
çakıp makas değiştirirken Kazakistan’dan
gelen trenle 12 dakika mesafedeki Alat
İstasyonu’na yolculuk yaptılar.

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu projesi, 29 Aralık 2004
tarihinde Gürcistan’ın başkenti
Tiflis’te Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Karma Ulaştırma Komisyonu toplantısında kararlaştırılmıştır. 4 Mayıs 2008 tarihinde
yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Demiryolu inşaatının temeli, 24 Temmuz 2008 tarihinde
Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan
Cumhurbaşkanlarının katılımı ile
Kars’ta atılmıştır. Azerbaycan
ve Gürcistan sınırları içerisinden geçen demiryolları Sovyet
standartlarında olup, ray açıklığı bin 520 mm’dir. Türkiye’de
ise UIC (Uluslararası Demiryolu
Standardı) standartlarında ve
ray açıklığı bin 435 mm’dir. Bu
sebeple Gürcistan sınırları içerisinde yer alan Ahalkalaki istasyonu içerisinde boji değiştirme
istasyonu kurulmuş olup aktarma Gürcistan’ın Ahalkalaki istasyonundan yapılacaktır. Ülkemiz
sınırları içerisinde kalan kısmın
finansmanı tamamen kendi öz
kaynaklarımızdan sağlanmıştır.
Gürcistan kesimi ise Azerbaycan
tarafından finanse edilmiştir.
Projenin bütünü için Çin’in finansman anlamında herhangi bir
katkısı olmamıştır. Başlangıçta
yıllık 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine
sahip olacaktır.  2035 yılı sonunda 3 milyon yolcu ve 15-20
milyon ton yük taşınması planlanmıştır. Bu hat üzerinde ciddi
bir yük taşımacılığı potansiyeli
mevcuttur. Güney koridorda ve
kuzey koridorda deniz de dâhil
edildiğinde Çin’den AB Ülkelerine (İngiltere, Almanya, Fransa
vb.)   yük taşıma süresi yaklaşık
45-62 gün sürmektedir. Aynı yük
orta koridordan gönderilirse 1215 gün içerisinde AB ülkelerine
ulaşmaktadır.
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BAKAN ARSLAN
YUNANİSTAN’DA
MEVKİDAŞLARIYLA
GÖRÜŞTÜ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE
BİRLİKTE ATİNA’YA GİDEN BAKAN
ARSLAN, YUNAN BAKANLAR
KOUROUMPLİS, SPİRTZİS VE PAPPAS İLE
BİR DİZİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bir dizi
resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan’a gitti. Bakan Arslan, Yunanistan Denizcilik Bakanı Panagiotis Kouroumplis ile Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir araya geldi.
Yolcu feribotlarının bugünden itibaren çalışıp
çalışmamasına yönelik konuları görüştüklerini kaydeden Bakan Arslan, bugünden sonra yasağın uygulanmayacağını ve yolcu feribotlarının çalışmaya devam edeceğini ancak
24 metrenin altındaki ticari yatların Yunan
adalarına çıkışına ilişkin 25 Eylül’den itibaren
konan yasağın devam edeceğini bildirdi.
“Beyaz Bayrak” prestij göstergesi
Bakan Arslan, Türkiye’nin “Beyaz Bayrak”
ülkesi olmayı kaybetme riskini alamayacağı-

nı belirterek, “Elbette ki, iki ülke ilişkileri çok
önemli, ticareti, ekonomisi önemli. Ancak
Beyaz Bayrak sadece Türkiye ve Yunanistan arasında uygulanan bir mevzuat değil.
Bütün dünyadaki teknelerimizin muhatap
olacakları muamelenin belirleyicisi olan bir
prestij göstergesi.” dedi.
Asya ve Avrupa’yı birleştirecek hızlı tren projesi
Bakan Arslan daha sonra Yunanistan Altyapı
ve Ulaştırma Bakanı Hristos Spirtzis ile görüştü. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Arslan,
Gerek İstanbul-Selanik arasında konvansiyonel trenlerin tekrar çalıştırılması adına iyileştirilen hatların nihai aşamaya getirilmesi,
gerekse aynı hatta Avrupa ve Asya’yı birleştirecek hızlı tren projesi çalışmalarını birlikte
yürütüyoruz.” dedi.

VEFATININ 14. YILINDA İZZETBEGOVİÇ ANILDI
Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen “Vefatının 14. Yılında Aliya İzzetbegoviç’i Anma Programı”na Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Bosna
Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi
Baker İzzetbegoviç ve eşi Sebiya İzzetbegoviç,
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile çok sayıda davetli katıldı.
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KARAYOLLARINDA
BÜROKRASİ AZALIYOR
BAKAN ARSLAN, KARAYOLU TAŞIMA
YÖNETMELİĞİNDE YAPACAKLARI
DÜZENLEMEYLE SEKTÖRDE BÜROKRASİNİN
BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALACAĞINI SÖYLEDİ.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı’na
ilişkin açıklamalarda bulundu. Karayolu taşımacılığının zor bir sektör olduğuna dikkat çekerek Arslan, sektörün
disipline edilmesi adına ciddi mesafeler alındığını ifade etti. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde birtakım kolaylıklar sağlayacak çalışma başlattıklarını
dile getiren Arslan, şöyle devam etti:
“Çalışmayla, belge ücretlerinde yüzde
50’ye yakın indirim sağlamış olacağız.
Belge iptalini gerektiren 13 husus vardı
bunları sadeleştirip üçe düşürüyoruz.
Yine belge düzenlemelerinde bürokrasiyi azaltıyoruz ve ayrıca bu süreçlerde notere gitme şartlarını ortadan
kaldırıyoruz. Kişilerin bulunduğu yerden e-devlet üzerinden işlemlerini yapabilmelerini sağlayacak çok önemli
bir çalışma yapıyoruz.”
Engellilere yüzde 40 indirim
Çalışmayla engellilere yönelik uygulanan indirimin de artırıldığı bilgisini
veren Bakan Arslan, “Bu yönetmelikle birlikte engellilere uygulanan
indirim miktarını yüzde 30’dan yüzde
40’a çıkarmış olacağız.” dedi. Arslan,
Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim
Sistemini (U-ETDS) kurduklarını aktararak, söz konusu sistemle taşımacılık
faaliyetlerinde bulunanların yaptığı çalışmaların elektronik ortamda anlık takip edilip Bakanlık veri tabanında toplanabileceğini ve gerektiğinde emniyet
birimleriyle paylaşılacağını ifade etti.

OSMANGAZİ’DEN
GEÇEN ARAÇ
SAYISI ARTACAK
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ’NDEN GÜNLÜK ORTALAMA 21 BİN
ARAÇ GEÇTİĞİNİ ANLATAN BAKAN ARSLAN, KÖPRÜ, OTOYOL
VE BAĞLANTI YOLLARININ TAMAMLANMASIYLA ARAÇ
SAYISININ CİDDİ MİKTARDA ARTACAĞINI KAYDETTİ.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada yap-işlet-devret (YİD) modeliyle gerçekleştirilen ulaştırma projelerinde bir yıllık geçişlerin ortalamaları üzerinden
hesap yapıldığını, verilen garanti rakamına ulaşılamamışsa aradaki
farkın yükleniciye veya görevli şirkete ödendiğini söyledi. Osmangazi
Köprüsü’nden bu yılın 9 aylık döneminde yaklaşık 5 milyon 753 bin
aracın geçiş yaptığına işaret eden Arslan, günlük ortalama araç geçişinin 21 bine ulaştığını bildirdi. Arslan, “Garanti rakamıyla kıyaslarsanız
alttayız, başlangıç rakamları olan 11-12 binle kıyaslarsanız bugün geldiğimiz nokta çok önemli. Bu kadar araç geçmesine karşılık, 1,5-2 milyar
lira ödenecekmiş gibi söylentiler gerçek dışıdır.” diye konuştu.
YİD havacılık sektöründe başarılı sonuçlar verdi
YİD modeliyle ilgili insafsız eleştirilerin yapıldığını vurgulayan Arslan,
ihtiyacı karşılamak için alternatif finans yöntemlerini hayata geçirdiklerini belirterek, “Finansımız yok diye hizmetleri ertelemiyoruz. ‘Param
yok’ deyip, insanımızın, dünyanın yararlandığı nimetlerden yararlanmasını 25 sene sonraya ötelemiyoruz. Bugün yapıyoruz. Özel sektör
dinamiklerinden yararlanıyoruz. Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli başarılı
bir modeldir. Dünya bizden örnek almaktadır. Bu model, havacılık sektöründe başarılı sonuçlar vermiştir.” dedi.
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TÜRK TELEKOM, KAMUYA

107 MiLYAR LiRA öDEDi
BAKAN ARSLAN, TÜRK TELEKOM’UN 12 YILDA DEVLETE 79 MİLYAR LİRA ÖDEDİĞİNİ,
YATIRIM TUTARININ İSE 28 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE OLDUĞUNU BELİRTEREK “YANİ TÜRK
TELEKOM, KAMUYA 12 YILDA 107 MİLYAR TL ÖDEMİŞ DURUMDA.” DEDİ
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, NTV’de
canlı yayına katılarak soruları yanıtladı.
Türk Telekom’un kredi borcuna ilişkin
açıklamalarda bulunan Arslan, bahse
konu borcun kesinlikle Türk Telekom’a ait
olmadığını kaydetti. Arslan, “Türk Telekom’un verdiği herhangi bir taahhüt, herhangi bir teminat veya altına imza attığı
herhangi bir borç söz konusu değil. Borç,
Türk Telekom’un büyük hissedarı olan,
yüzde 55 hissesine ortak olan Oger Telecom’un, yani OTAŞ Anonim Şirketi’nin
borcudur. Bunun Türk Telekom borcu
olarak algılanmaması kesinlikle önemli,
bunu vurgulayalım.” diye konuştu.

Altyapı kamuya ait
Arslan, Türk Telekom’un altyapısının
kamuya ait olduğunu ve şirketin işletme hakkının 21 yıllığına devredildiğini
anımsatarak, “Yüzde 55 Oger Telecom
ve ortaklarına, yine yüzde 15’i borsada
halka arz edilmiştir, yüzde 30’u zaten
kamudadır. Bugüne kadar yaklaşık 12
yılda Türk Telekom’un vergiler ve benzeri isimler altında devlete ödediği para
79 milyar lira. Ayrıca 28 milyar liranın
üzerinde yatırım yapmış durumda. Yatırım artı devlete ödenen paraları düşünürseniz, 107 milyar lira 12 yıl boyunca
kamuya ödenmiş durumda.” şeklinde
konuştu. Türk Telekom’un yaptığı her

işlemin Sermaye Piyasası Kurulu’nun
(SPK) denetiminde olduğuna ve SPK’ya
her seferinde bildirimde bulunulduğuna
dikkat çeken Arslan, şirketin, kendi yatırımları için ise 12,6 milyar liralık kredi
borcu olduğunu ancak bu borcun hiçbir
şekilde temerrüde düşmediğini ve ödendiğini bildirdi.
Kayyum söz konusu değil
Şirkete kayyum atanıyormuş gibi bir
algının oluştuğuna dikkat çeken Bakan
Arslan, “Şirkete sanki kayyum atanıyormuş, sanki yönetim kurulu atanıyormuş,
sanki şirketin hissesine el konuyormuş,
böyle bir şey söz konusu değil.” dedi.
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OKUL
SERViSLERi
iÇiN YENi
YÖNETMELiK
BAKAN ARSLAN, OKUL SERVİS
ARAÇLARI YENİ YÖNETMELİĞİ İLE
AMACIN AİLELERİN EMANET ETTİĞİ
ÇOCUKLARIN, SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE
OKULA GÖTÜRÜLÜP GETİRİLMESİ
OLDUĞUNU VURGULADI.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katıldığı Okul
Servis Araçları Yönetmeliği Bilgilendirme
Toplantısı, Muazzez Karaçay İlkokulu’nda
yapıldı. Toplantıda, üç bakanlığın ortak yönetmelikle hareket edebilmesi ve bakanlıkların taşra teşkilatlarının da görevlerini
ifa ederken görev karışıklığı olmaması yönünde hareket etme kararı alındı.
Servislerde sensör olacak
Bakan Arslan, amacın öncelikle ailelerin
emanet ettiği çocukların sağlıklı bir şekilde
okula götürülüp getirilmesi olduğunu vurguladı. Sürücünün, servisine binen çocukları takip etmek zorunda olduğuna dikkati
çeken Arslan, aynı görevin rehber için de
geçerli olduğunu ancak bunun da yeterli ol-

maması dolayısıyla çocukların sensörlerle
servise biniş ve inişinin takip edilmesi, sürücünün önündeki ekrandan bunları izleyebilmesi gibi kriterlerin getirildiğini kaydetti.
Ailelerin de takibi önemli
Bakan Arslan, çocukların kendileriyle bir-

likte, servisçiler, sürücüler ve rehber öğretmenlere emanet olduğunu belirterek,
“Bu işte sadece bakanlıkların değil; mülki
idare, veliler, okul aile birlikleri, okul idareleri, servisçiler, sürücüler ve rehberlerin ekip anlayışıyla hareket etmelerini
gerektiriyor.” dedi.
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BAKAN YARDIMCISI
COŞKUNYÜREK MİLLİ PUL
SERGİSİNE KATILDI
PTT AŞ. ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle Ankara 2017 Milli Pul Sergisi düzenlendi. Sergi açılışına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Karayolu
Düzenleme Genel Müdürü Saim İlçioğlu, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Başkanı M. Ziya Ağaoğulları
ve çok sayıda davetli katıldı. Sergi açılışında konuşan Bakan Yardımcısı
Coşkunyürek, “Bu özel ve anlamlı sergiler, ziyaretçilere ilgi çekici koleksiyonlar sunması ve pullar aracılığıyla pek çok bilgi vermesi bakımından
büyük önem arz ediyor.Türk filatelisinin gelişme kaydetmesi ve yeni koleksiyoncuların yetişmesi adına da büyük çaba sarf ediyor.” dedi.

HAVALİMANLARINDAKİ HURDA
UÇAKLAR KALDIRILACAK
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Bazı Vergi
Kanunları ile Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun
Tasarısı’nda yer alan düzenleme, havalimanlarında bulunan ve yer
işgal eden kullanılamaz durumdaki uçakların, bulundukları yerden
kaldırılmasına olanak sağlıyor. Maddeyle ilgili bilgi veren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan
Birdal, özellikle sirkülasyon olan havalimanlarındaki park yerlerinin çok değerli olduğunu söyledi. Buralarda sahipsiz ya da kaldırılmayan hacizli uçakların bulunmasının havalimanı operasyonunu ciddi anlamda etkilediğini belirten Birdal, geçen yılın verilerine
göre, Atatürk Havalimanı’nın yılda yaklaşık 466 bin uçağa hizmet
verdiğini kaydetti. Bugün itibarıyla havalimanlarında uçma kabiliyetini kaybetmiş 25 uçak bulunduğunu;
bunların 20’sinin Atatürk Havalimanı’nda,
4’ünün Esenboğa Havalimanı’nda, birinin
de Erzurum’da olduğunu bildirdi. Birdal
ayrıca Türkiye limanlarında bulunan, tehlikeye ve çevre kirliliğine neden olan 150
batık ya da yarı batık geminin bulundukları
yerden kaldırılmasına olanak sağlayacak
düzenlemenin de TBMM’nin Plan ve Bütçe
Komisyonu’nda görüşüldüğünü açıkladı.

TÜRKİYE-VENEZUELA ARASINDA
UÇAK SEFERLERİ ARTACAK
Türkiye-Venezuela Ortak İşbirliği Komisyonu
(OIK) II. Toplantısı çerçevesinde, Ankara’da İkili
Havacılık Anlaşması ve Mutabakat zaptı imzalandı. Söz
konusu anlaşmayla iki ülke arasında haftada 7 frekans
yolcu ve haftada 7 frekans kargo seferi düzenlenmesine imkân tanınacak. Türk Hava Yolları halihazırda,
İstanbul-Havana-Karakas-İstanbul hattında 20 Aralık
2016 tarihinden bu yana haftada 3 frekans olarak seferlerine devam etmekte. Anlaşma ve Mutabakat Zaptının, ilerleyen dönemlerde iki ülke arasındaki seferlerin artışına katkı sağlayacağı öngörülüyor.

TCDD İLE SUDAN
DEMİRYOLLARI
ARASINDA İŞBİRLİĞİ
TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, Sudan Demiryolları Kuruluşu’nu ziyaret etti. Apaydın’a TCDD
Bağlı Ortakları TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ ve TÜDEMSAŞ
Genel Müdürleri eşlik etti. Görüşmeler kapsamında
özellikle Sudan’daki mevcut demiryolu imkanlarını, çeken-çekilen araçlarının üretimini, hatların bakımına yönelik malzeme, araç ve ekipmanların teminini ve Sudan
Demiryolları Kuruluşu’nun teknik personelinin eğitimi
gibi birçok başlığı içeren bir Mutabakat Zaptı imzalandı.
Apaydın ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan
Sudan Ulaştırma, Karayolları ve Köprüler Bakanı Makkawi Mohammed Awad, ortak işbirliğinin Sudan için
önemli olduğunu ve Türkiye’deki demiryolları alanındaki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.
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LOJİSTİK HARİTASI OLUŞTURULUYOR
MÜSTEŞAR AKA’NIN BAŞKANLIĞINDA
TOPLANAN LOJİSTİK KOORDİNASYON KURULU,
LOJİSTİK HARİTASININ OLUŞTURULMASINA
ÖNCELİK VERİLMESİNİ KARARLAŞTIRDI.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat
Hayri Aka’nın başkanlık ettiği Lojistik Koordinasyon Kurulu (LKK), 2016 yılı ocak
ayından bu yana sekizinci kez toplandı.
Lojistik konusunda detaylı görüşmelerin
yapıldığı koordinasyon toplantılarında
Türkiye’nin Lojistik Performans Endeksi
(LPI) puanının yükseltilmesine yönelik
çalışma yapılması, lojistik merkezlerin,
gümrük noktalarının, limanların, havalimanlarının ve demiryolu ağlarının yer
aldığı Lojistik Haritası oluşturulmasına
öncelik verilmesi kararı alındı.
21 lojistik merkezden 8’i açıldı
Tüm ulaşım modlarını bir çatı altında birleştiren, lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri verebilmek için lojistik
köylerinin kurulmaya başladığı bilgisini

veren Aka, bu kapsamda yapımı planlanan 21 lojistik merkezinden 8’inin işletmeye açıldığını kaydetti. Aka, “Geri kalan 13
lojistik merkezinin bir tanesinin inşa işleri
tamamlanırken, 5’inin inşa çalışmalarına
başlandı. 7 lojistik merkezinin ise ihale,
proje ve kamulaştırma çalışmaları devam
ediyor” ifadelerini kullandı.
Profesyonel işletmecilik anlayışı öne çıkacak
Ülkemizin demiryolu sektörü başta olmak üzere lojistik sektörüne yapılan her
türlü yatırımın, potansiyelinin 2 trilyon
doları aşan Doğu-Batı ve Kuzey-Güney
mal akışının kavşak noktası haline geleceğine inandıklarını sözlerine ekleyen Aka,
“Orta Koridor olarak adlandırılan Çin’den
başlayarak Orta Asya ve Hazar bölgesini
ülkemiz üzerinden Avrupa’ya bağlayacak
hattı, geleceğin ticaret hattı haline geti-

recektir” dedi. Kurulda ayrıca ulusal demiryolu altyapı ağına bağlantı sağlayan
iltisak hatlarının önceliklendirilmesi için
fizibilite etüdlerinin basit ve hızlı bir şekilde hazırlanması ile bu projelere yönelik yatırımlara harcanacak kaynağın geri
kazanım sürelerinin hesaplanması için
bir çalışma yapılmasını da karar bağladı.
Toplantıda, limanlarda işletme kalitesini
artıracak, profesyonel işletme anlayışını
getirecek, işletme kayıplarını ve lojistik
maliyetleri düşürecek bir Liman Yönetim
Modeli oluşturulmasına ilişkin çalışmalar
yapılması kararı alındı. Kurul, demiryolu
serbestleşmesi yönelik çalışmaların değerlendirilmesi, lojistik süreçlerin, maliyetlerin iyileştirilmesine ve düşürülmesine ilişkin çalışmalar yapılması ile lojistik
mevzuatın gözden geçirilerek bürokrasinin azaltılmasına ilişkin maddeler eklendi.

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK POSTACILAR BELLİ OLDU
PTT AŞ. tarafından 2017 Yılı Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali
Nevşehir’de gerçekleştirildi. 46. Balkan
Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması’nda
Türkiye’yi temsil edecek aday kadroyu
belirlemek için düzenlenen final yarışmasına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, PTT
A.Ş. Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve

çok sayıda davetli katıldı. Aka, PTT’nin
hem çağın gerektirdiği hizmetleri ürettiğini hem de köklü tarihi, kültürü ve geleneklerine sahip çıktığını belirtti.
Kadın ve erkeklerde ilk 3 belli oldu
PTT’nin posta, kargo, bankacılık, elektronik
ticaret gibi alanlarda her geçen gün yeni
başarılara imza attığını kaydeden Bozgeyik,

“Bir dünya markası olmanız için kültürel,
sanatsal ve sportif aktivitelerde de olmanız
gerekir. Şirket olarak bu alanlardaki hizmetlerimizi de her geçen gün artırıyoruz.” ifadelerini kullandı. Yarışmanın sonunda kadınlarda Esra Sağlam birinci olurken, ikinci Gülşen
Eser ve üçüncü Fatma Temel oldu. Erkeklerde ise birinci Ersin Tacir, ikinci Serkan Doğan ve üçüncü Hanifi Çobanoğlu oldu.

BAKAN ARSLAN:

A
L
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UZAYDA

SINIF ATLAYACAĞIZ
BAKAN ARSLAN, TÜRKSAT 5A,5B VE 6A UYDULARININ UZAYA GÖNDERİLMESİ İLE TÜRKİYE’NİN UYDU SAYISININ
6’YA ÇIKACAĞINI BELİRTEREK “BU KONUDA SINIF ATLAMIŞ OLACAĞIZ.” DEDİ.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası’na konuk oldu. Gündeme
ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Arslan, Türkiye’nin 31 derece, 42 derece ve 50 derecede olmak üzere üç yörüngede uydu hizmeti
verdiğini anlattı. 42 ve 50 derecelerde yerli
uydu kullanılırken 31 derecedeki uydunun
kiralık olduğunu söyleyen Arslan, “31 derecedeki kiralık uydu yerine kendi uydumuzu
da fırlatmak üzerine Türksat 5A ve 5B ile
ilgili süreçleri başlattık.” dedi. Arslan, Türksat 5A’yı 2020’de, Türksat 5B’yi 2021’de
uzaya göndermeyi hedeflediklerini belirterek, “Süreç sonunda 3 olan uydu sayısının
6’ya çıkmış olacağız. Dünyada sadece beş
ülkenin kullanım hakkına sahip olduğu
yeni frekans bant aralığı dediğimiz yeni
Ku frekansı var. Türkiye de Ku frekansını
kullanan ülkelerden biri olacak. Uzayda 6
uyduyla ciddi bir yer almış olacağız, adeta
bu konuda sınıf atlayacağız.” dedi.

TCDD’ye 773 personel alınacak
Kanal İstanbul projesinde gelinen aşamaya ilişkin bilgi veren Bakan Arslan, şu ana
kadar toplamda 4 bin metreyi bulan 162
sondaj yapıldığını, ilave olarak da 150-160
arasında, toplamda 8-10 metreyi
bulan sondaj yapılmış olacağını aktardı. İstanbul Yeni havalimanın inşaatında 3 bin
ağır iş makinasının 24 saat
aralıksız çalıştığını kaydetti.
Bakan, TCDD’nin 773 personel alacağını,
bunun
150’si

işçi statüsünde olacağını belirtti. TCDD Taşımacılık AŞ.’nin de 345 kişi alacağını aktaran
Arslan, bunun 167’sinin memur, 178’nin işçi
statüsünde olacağını bildirdi.
PTT personel alımında mağduriyet
olmaması için çalışmalar yapılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan istihdam
seferberliği kapsamında PTT bünyesine 5 bin kişiyi katmayı hedeflediklerini dile getiren Bakan Arslan, bunun
ilk 500’ünü işe başlattıklarını hatırlattı.
Daha sonraki dönemde bin 750
kişinin 4 katına karşılık gelen
sayıda kişiyi mülakata çağırdıklarını ve kazanan bin 750
kişiyi açıkladıklarını belirten Arslan, bunların
güvenlik soruşturmalarının başladığını
söyledi.

