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KASIMPAŞA-HASKÖY TÜNELİ 
AÇILIŞINDA KONUŞAN BAKAN 
ARSLAN, TÜNELİN MALİYETİNİN 610 
MİLYON LİRA OLDUĞUNU KAYDETTİ.

KASIMPAŞA-HASKÖY 
TÜNELİ AÇILDI

BAKAN ARSLAN, KANAL İSTANBUL PROJESİ’NE 
İLİŞKİN ÇALIŞMALARIN BUNDAN SONRA 
KÜÇÜKÇEKMECE-SAZLIDERE-DURUSU KORİDOR 
GÜZERGAHINDA DEVAM ETTİRİLECEĞİNİ AÇIKLADI.

BAKAN 
ARSLAN, KANAL 
İSTANBUL’UN 
GÜZERGAHINI 
AÇIKLADI 
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Arslan, “Hedef, 
İstanbul Boğazı’ndan 

geçen tehlikeli 
madde taşıyan 

gemilerden 
kaynaklı 

oluşabilecek 
riskleri 

azaltmak.”
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SARIKAMIŞ HAREKATI 
ANMA ETKİNLİKLERİ 
ÇERÇEVESİNDE 
DÜZENLENEN ‘TÜRKİYE 
ŞEHİTLERİYLE YÜRÜYOR’ 
ETKİLİĞİNE BAKANLAR 
ARSLAN VE BAK’IN YANI 
SIRA 50 BİN KİŞİ KATILDI.

50 BİN KİŞİ 
SARIKAMIŞ 

ŞEHİTLERİ İÇİN 
YÜRÜDÜ

BAKAN ARSLAN, TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN 
45 GÜNÜ BULAN SRC BELGESİ ALMA İŞLEMİNİ 
ARTIK E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN 5 DAKİKADA 
GERÇEKLEŞTİREBİLECEKLERİNİ AÇIKLADI.
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SRC BELGESİ 
E-DEVLET’TE
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan yaptığı açıklamada, ticari araç sürücülerin 

almak zorunda oldukları SRC belgesine ilişkin yeni uygu-
lamayı anlattı. Bakanlık ile Gazi Üniversitesi arasında 23 
Temmuz 2010’da yapılan protokolün, karşılıklı mutaba-
katla iptal edildiğini anlatan Arslan, SRC belgesiyle mev-
cut mesleki yeterlilik belgelerinin doğrulanabilir belge 
olarak düzenlenmesinin 8 Ocak itibarıyla e-Devlet Kapı-
sı’ndan yapılmaya başlandığını bildirdi. Arslan, ilk kez baş-
vuracak vatandaşların e-Devlet’e girerek SRC başvurusu 
yapabileceğini, 40 liradan 20 liraya düşürülen SRC bel-
gesi ücretinin ödenmesinin ardından da sistem tarafından 
hazırlanan belgelerin çıktısının alınarak kullanılabileceğini 
söyledi. Mevcut 3 milyon SRC belgesi sahibinin, ücretsiz 
olarak istedikleri zaman, barkotlu belgeyi de e-Devlet’ten 
alabileceklerini vurgulayan Arslan, “Gazi Üniversitesine 
başvurup da SRC kartını alamayanlar da e-Devlet’ten 
başvurusunu yaparak belgelerini alabilirler” diye konuştu.

Yıllık 4 milyon lira tasarruf sağlanacak
Söz konusu uygulamayla istenilen evrakların merkeze 
gönderilmesi, değerlendirilmesi, kart basımı ve tekrar 
vatandaşa gönderilmesi için yaklaşık 45 güne kadar uza-
yabilen işlem süresini çok kısalttıklarını belirten Arslan, 
“Başvuru sahibi, 5 dakika gibi çok kısa sürede işlemlerini 
yapıp, ücretini ödeyerek kartının doğrulanabilir çıktısını 
alabilecek” ifadesini kullandı. Bu hizmetle geçerli mesleki 
yeterlilik belgesi (ODY-ÜDY) olan yaklaşık 3 milyon kişinin, 
istediği zaman kartının doğrulanabilir belgesini oluşturabi-
leceğine dikkat çeken Arslan, böylece yıllık 3 milyon liralık 
posta maliyeti, 1 milyon liralık kart basım maliyeti de dahil 
toplamda 4 milyon liralık tasarruf sağlanacağını bildirdi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Ars-
lan, havayolu ulaştırmasında gelinen son noktaya dair 

açıklamalarda bulundu. Son dönemde yapılan yatırımlar ve 
yasal düzenlemeler ile özellikle havacılık alanında en hızlı bü-
yüyen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirten Arslan, Tür-
kiye’nin yakın zamanda bölgenin havacılık merkezi konumuna 
yükseleceğini ifade etti. 

“Atatürk Havalimanı 2017’de 63 milyon 700 bin kişi ağırladı”
Bakan Arslan, İstanbul Atatürk Havalimanı’nın (AHL) yolcu tra-
fiğinin 2017 yılında bir önceki yıla göre iç hatta yüzde 2, dış hat-
larda ise yüzde 7 artış yaşadığını dile getirdi. Bakan Arslan, “Ata-
türk Havalimanı bir yılda tek başına iç hatlarda 19 milyon 450 
bin, dış hatlarda ise 44 milyon 277 bin kişi olmak üzere toplam 
63 milyon 727 bin kişi yolcu ağırladı. Bu durum, 29 Ekim’de 90 
milyon yolcu kapasiteli olarak ilk etabını açacağımız İstanbul 
Yeni Havalimanı’nın açıldığı ilk yılında 70 milyonun üzerinde yol-
cu ağırlayacağını gösteriyor. Hatta yeni havalimanının açılması 
ile yeni slotlarımız açılacak ve bu sayı çok daha fazla artacak. 
Bu durum bile İstanbul Yeni Havalimanı’nın ne kadar büyük bir 
ihtiyaç olduğunu gözler önüne sermekte.” diye konuştu. 

BAKAN ARSLAN, 29 EKİM’DE İLK ETABI AÇILACAK 
OLAN İSTANBUL YENİ HAVALİMANI’NIN İLK YILINDA 
EN AZ 70 MİLYON YOLCU AĞIRLAYACAĞINI KAYDETTİ. 

SRC BELGESİ 
E-DEVLET’TE

BAKAN ARSLAN, TİCARİ ARAÇ 
SÜRÜCÜLERİNİN 45 GÜNÜ BULAN SRC 
BELGESİ ALMA İŞLEMİNİ ARTIK E-DEVLET 
KAPISI ÜZERİNDEN 5 DAKİKADA 
GERÇEKLEŞTİREBİLECEKLERİNİ AÇIKLADI. 3. HAVALİMANI İLK YIL 

70 MİLYONUN ÜZERİNDE 
YOLCU AĞIRLAYACAK
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte Sarıkamış 

Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Sosyal Medya Fenomenlerinin 
Gençlik Buluşması programında öğrencilerle bir araya geldi. Prog-
ramda bir konuşma yapan Bakan Arslan, 103 yıl önce Sarıkamış’ta 
şehadet şerbeti içen bir ecdadın nesilleri olduğumuzu kaydetti. Çanak-
kale Zaferi’yle Sarıkamış’ın birbirinden ayrılmaz olduğunu, gençliğin 
Çanakkale ve Sarıkamış ruhunu iyi bilmesi gerektiğini, 15 Temmuz’da 
yediden yetmişe herkesin millet olma şuuruyla meydanlara indiğini 
hatırlatan Arslan, “80 milyon tek millet meydanlara indiniz, hainlere 
dersini verdiniz. Aynı zamanda, dünyaya da ders verdiniz.” ifadelerini 
kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Bak da öğrencilere hayallerini asla 
küçümsememeleri tavsiyesinde bulundu. Program, Bakanlar Arslan 
ve Bak’ın, öğrencilerin sorularını yanıtlamasıyla son buldu.

BAKAN ARSLAN ÖĞRENCİLERLE 

BİR ARAYA GELDİ 
BAKAN ARSLAN: “103 YIL ÖNCE SARIKAMIŞ’TA ŞEHADET 
ŞERBETİ İÇEN BİR ECDADIN NESİLLERİYİZ.”

TRT’NİN TELEVİZYON 
YAYINCILIĞININ 
50. YILI KUTLANDI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Haliç Kongre 

Merkezi’nde TRT’nin televizyon yayıncılı-
ğına başlamasının 50. yıl dönümü dolayı-
sıyla düzenlenen törene katıldı. Törende 
konuşma yapan Arslan, TRT’nin, çağı ve 
uygulamaları takip eden değil, öncü ve 
örnek olan bir kurum olduğunu kaydede-
rek, kurumun başarılarının devamını dile-
di. Arslan, “Hem yaptıkları yayıncılık an-
layışıyla hem yaptıkları yayın kalitesiyle 
örnek olsunlar bizi de adeta daha kaliteli 
hizmetler vermeye daha kaliteli altyapılar 
oluşturmaya zorlasınlar. Bu anlamda cid-
di bir mesafe alıyoruz, bu alanda ciddi bir 
gayret gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı. 
Bakan Arslan, iletişim alanında gelinen 
noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın 
destekleri ve himayelerinin yanı sıra Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
çalışanlarının da büyük payının bulundu-
ğunu vurgulayarak, TRT’nin emektarla-
rını saygı ve minnetle andıklarını söyledi.
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Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan, 

Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 
bir açıklama yaptı. Kamuoyunun doğ-
ru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke 
edinmiş tarafsız ve özgür basının, de-
mokratik devletlerin önemli güçlerin-
den biri olduğunu vurgulayan Arslan, 
hükümet olarak basın çalışanlarının 
özgür bir ortamda görev yapabilme-
leri için gerekli düzenlemeleri yapma-
ya her zaman öncelik verdiklerini kay-

detti. Arslan, “Tüm olaylara tarafsız 
bir şekilde bakabilen, gerçek haberin 
peşinde olan dürüst basın mensup-
larımızın, demokrasimizin güçlen-
mesine, ülkemizin ilerlemesine, bir-
lik ve beraberliğimizin korunmasına 
önemli bir katkı sağlayabileceklerine 
inanıyorum. Bu düşüncelerle, basın 
mensuplarımızın haklarını düzenle-
yen yasanın yürürlüğe girmesinin 
yıldönümü olan Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü kutluyorum.” dedi. 

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMASI 

BAKAN ARSLAN, ÇEŞİTLİ TEMASLAR 
İÇİN GİTTİĞİ KARS’TA ÖĞRENCİLERE 
KARNE DAĞITTI, PTT ŞUBELERİ, ÇAĞRI 
MERKEZİ, CAMİ VE AKADEMİ AÇILIŞLARINI 
GERÇEKLEŞTİRDİ. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, çeşitli temas-

larda bulunmak üzere Kars’a gitti. Bakan 
Arslan, ilk olarak Kağızman Fen Lisesi’nde 
düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. 
Okulun 9-B sınıfında öğrencilerle bir ara-
ya gelen Arslan, Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz’ı telefonla arayarak, konuşmala-
rını öğrencilere dinletti. Arslan, telefon 
görüşmesinin ardından öğrencilere hitap 
ederek, gelişen ve küreselleşen dünyada 
gençleri geleceğe yüksek donanımla ha-
zırlamak için güzel çalışmalar yaptıklarını 
belirtti. Arslan, konuşmasının ardından 
beraberindeki il ve ilçe protokolüyle bir-
likte öğrencilere karnelerini ve hediye 
kitapları dağıttı. Beraberindekilerle Kağız-
man İmam Hatip Lisesi’ni de ziyaret eden 
Arslan, burada 10-A sınıfındaki öğrencile-

re karnelerini dağıttı, başarılar diledi.

İzzet Aras Camisi açılışı
Kağızman ilçe merkezinde yaptırılan İzzet 
Aras Camisi’nin açılışına da katılan Bakan 
Arslan, imam hatip lisesinin yakınına inşa 
edilen caminin, okulun öğrencileri için 
önemli olduğunu belirterek, ilçeye hayır-
lı olması dileğinde bulundu. Daha sonra 
PTT Kağızman Şubesi’nin açılış törenine 
katıldı. Kağızman’a yapılan PTT şubesinin 1 
milyon liradan fazla paraya mal olduğunu 
açıkladı. Bakan Arslan, beraberindekilerle 

birlikte Kağızman’dan Kars İl Merkezdeki 
PTT Cumhuriyet Şubesi’nin açılışını ger-
çekleştirdi. Yine il Merkezindeki PTT Ku-
rumsal Çağrı Merkezinin açılışını yaptı. 
Ertesi gün ise, yeni hizmete giren Serhat 
Kodlama ve Robotik Akademisinin açılışını 
gerçekleştiren Bakan Arslan, kurdele ke-
simi sonrası merkezi gezip gazetecilere, 
“Türkiye’nin her yerinde dışa bağımlılığın 
azalması, milli ve yerli ürünlerin geliştiril-
mesi adına çok iş yapıyoruz. Bugün bura-
da bunun bir örneğini görüyoruz.” açıkla-
masında bulundu. 

BAKAN ARSLAN, 
KARS’TA PTT 
ŞUBELERİNİ AÇTI

Bakan Arslan, 
Kağızman’da Kars İl 
Merkezindeki PTT 

Cumhuriyet Şubesi’nin 
açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Arslan, Kağızman, 
İzzet Aras Cami açılışını yaptı.
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, elektrik 

akımına kapılarak ağır yaralanan Harun 
Polat`a, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde ziyarette 
bulundu. Arslan, Polat’a ve ailesine geç-
miş olsun dileklerini iletti. Doktorlar-
dan Polat’ın durumuna ilişkin bilgi alan 
Arslan, hastane çıkışında yaptığı açık-
lamada, Polat’ın moralinin çok yerinde 
olduğunu söyledi. Arslan, Harun Polat’ın 
güçlü bir iradeye sahip olduğunu belirte-

rek, “Hocalarımız gerekli müdahaleleri 
yapmışlar. 16 yaşına rağmen memlekete 
hizmetin çok önemli olduğunun farkında. 
Bizim de ondan aldığımız enerjiyle daha 
fazla gecemizi gündüzümüze katmamız 
lazım.” dedi. Lise öğrencisi Polat’ın ağır 
yaralandığı olay, Ağrı’da meydana gel-
mişti. Çıktığı elektrik direğinde akıma 
kapılan Polat, ilk müdahalesinin ardın-
dan önce Erzurum’a sevk edilmiş, daha 
sonra ambulans uçakla Gülhane Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilmişti.

BAKAN ARSLAN’DAN HARUN POLAT’A ZİYARET

BAKAN ARSLAN, KARS’TA KARADENİZ 
DERNEĞİ İLE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK 
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ’NİN 
YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ’NİN 
AÇILIŞLARINI GERÇEKLEŞTİRDİ. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanı Ahmet Arslan, beraberindeki Kars 

Valisi Rahmi Doğan, Ardahan Valisi Mehmet 
Emin Bilmez, Belediye Başkanı Murtaza Kara-
çanta, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Sela-
hattin Beyribey, İl Jandarma Komutanı Albay 
Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile 
kent merkezinde yeni hizmete giren Karadeniz 
Derneğinin açılışını yaptı. Derneğin yöneticile-
rinden çalışmaları hakkında bilgi alan Arslan, 
hayırlı olması dileğinde bulundu. Arslan, daha 
sonra beraberindekilerle Kafkas Üniversitesi 
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesini zi-
yaret etti. Arslan, burada da kurdele keserek 
Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’ni hizmete 
açtı ve incelemelerde bulundu.

Bakan Arslan, 
Kafkas 

Üniversitesi 
Sağlık 

Araştırma ve 
Uygulama 

Hastanesini 
ziyaret etti.

BAKAN AHMET ARSLAN, 
KARS’TA AÇILIŞLARA KATILDI 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Hong 
Kong’un taşımacılık firması PAL Express’in yüzde 15’lik hissesinin 

PTT AŞ’ye devrine ilişkin sözleşmenin imza törenine katıldı. İmza törenin-
de konuşan Bakan Arslan, Türkiye’nin en köklü ve güzide kuruluşlarından 
PTT’nin, dünya markası olma yolunda attığı adımlardan birine daha şahitlik 
edildiğini söyledi. Hong Konglu taşımacılık firması PAL Express ile geçen 
yıl satış acenteliği sözleşmesi imzalandığını anımsatan Arslan, “Söz konu-
su sözleşme kapsamında PAL Express ve THY aracılığı ile Uzakdoğu’dan 
gerek ülkemiz gerekse diğer ülkeler adına toplanan tüm elektronik ticaret 
gönderilerinin en hızlı ve uygun şartlarda taşınması sağlandı. 2016 ve 2017 
yıllarında toplam 4 milyon 831 bin 729 kilogram gönderinin ülkemize kabu-
lü ve üçüncü ülkelere transit geçişi gerçekleşti. Bu taşımalar bu yıl hizmete 
alacağımız İstanbul Yeni Havalimanı ile katlanarak artacak.” dedi.  

“PTT, dünyada önemli işler yapabilir hale gelecek”
Artık PTT’yi uluslararası e-ticarette bir üst seviyeye taşıdıklarını kayde-
den Bakan Arslan, “PTT, PAL Express’in kabiliyetlerinden yararlanarak, 
Uzakdoğu’da ve dünyada daha farklı ve önemli işler yapabilir hale gele-
cek.” ifadesini kullandı. 

BAKAN ARSLAN, HONG KONG’UN TAŞIMACILIK FİRMASI 
PAL EXPRESS ŞİRKETİNİN YÜZDE 15’LİK HİSSESİNİN 
PTT’YE DEVREDİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

ARSLAN, İNGİLİZ 
MEVKİDAŞIYLA 
GÖRÜŞTÜ 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, İngiltere Ulaş-

tırma Bakanı Chris Grayling’le görüştü. Ma-
kamında gerçekleşen görüşmenin ardından 
açıklamada bulunan Bakan Arslan, Bakan 
Grayling ile sürekli iletişim halinde oldukla-
rını vurguladı. İki ülke arasındaki ikili ilişkile-
rinin tarihten gelen güçlü bağların etkisiyle 
çok boyutlu olduğuna işaret eden Arslan, 
İngiltere’nin, Türkiye’nin Avrupa’da önde 
gelen ortakları arasında yer aldığını söyledi. 
Arslan, başta Türkiye olmak üzere birçok 
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin de zarar 
gördüğü FETÖ, PKK, DEAŞ, PYD ve YPG gibi 
terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 
İngiltere’nin Türkiye’nin yanında tutum ser-
gilediğini anlatarak, hiçbir ülkenin bu soru-
na duyarsız kalma ihtimalinin bulunmadığını 
vurguladı. Arslan, 2016 yılında iki ülke ara-
sındaki ticaret hacminin yaklaşık 17 milyar 
dolar düzeyinde olduğunu, bu rakamın daha 
da artırılabileceğini kaydetti. İngiliz Bakan 
Grayling ise, “İngiltere, Türkiye’yi gerçekten 
vazgeçilemez ve son derece önemli bir or-
tağı olarak değerlendiriyor.” diye konuştu. 

İNGİLTERE ULAŞTIRMA BAKANI 
CHRIS GRAYLING’LE GÖRÜŞMESİNİ 
DEĞERLENDİREN BAKAN ARSLAN, İKİ ÜLKE 
ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİN DAHA DA 
ARTTIRILABİLECEĞİNİ KAYDETTİ. 

PAL EXPRESS’İN 
YÜZDE 15’İ PTT’YE 
DEVREDİLDİ



BAKAN ARSLAN, TÜRK HAVA SAHASINDA GEÇEN YIL GERÇEKLEŞEN UÇUŞ SAYISININ 2016’YA GÖRE YÜZDE 4,5 
ARTTIĞINI KAYDEDEREK, “TÜRKİYE SEMALARINDAN GEÇEN YIL YAKLAŞIK HER 16 SANİYEDE BİR UÇAK GEÇTİ.” DEDİ.

KASIMPAŞA-HASKÖY TÜNELİ AÇILIŞINDA KONUŞAN BAKAN ARSLAN, TÜNELİN MALİYETİNİN 610 MİLYON LİRA OLDUĞUNU KAYDETTİ. 

TÜRK HAVA SAHASI 1 DAKİKA BİLE BOŞ KALMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ve Başbakan Binali Yıldı-

rım’ın teşrifleriyle Kasımpaşa-Hasköy 
Tüneli’nin açılışı gerçekleştirildi. Törene 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül 
Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Os-
man Aşkın Bak ile çok sayıda davetli ve 
vatandaş katıldı. Törende konuşan Bakan 
Arslan, açılışı gerçekleştirilen Kasımpaşa 
ile Hasköy’ü birbirine bağlayan tünelin 
maliyetinin 610 milyon TL, Büyükşehir 
Belediyesi’nin kamulaştırma ve altyapı 
için harcadığı paranın ise 110 milyon TL 
olduğunu bildirdi. Geçmiş dönemlerle 
bugünü kıyaslayan Arslan, “Eskiden 100 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açık-

lamada, sivil havacılık altyapısına yönelik 
yatırımlar ve uygulamaya konulan karar-
larla bu alanda dünyanın en hızlı gelişen 
ülkeleri arasına giren Türkiye’de, uçak-
la seyahat eden yolcu sayısında önemli 
artış görüldüğünü söyledi. Son 10 yılda 
havayoluyla taşınan yolcu sayısının yıllık 
ortalama yüzde 10,3 büyüdüğüne işaret 
eden Arslan, 2008 yılında 79 milyon 
887 bin 380 olan yolcu sayısının geçen 

milyon lirayı borçlanabilmek için IMF 
kapılarında el pençe divan duruyorduk. 
Halbuki şimdi sadece Kasımpaşa-Has-
köy arasındaki tünele bunun birkaç katını 
harcıyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz, Meh-
metçiğimiz içeride ve dışarıda bataklıkla-
rı kurutup istikbalimiz ve istiklalimiz için 

KASIMPAŞA-HASKÖY TÜNELİ AÇILDI 

canını ortaya koyarken bize düşen de bu 
ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin 
üzerine çıkarmaktır. Şükrediyoruz ki bu 
ülkeyi mamur ve imar etmek adına, kal-
kınmış ülkelerin en önüne geçirmek adı-
na birçok projeyi yapıyoruz, yapmaya da 
devam edeceğiz.” dedi.

yıl 193 milyon 318 bin 708’e ulaştığını 
bildirdi. Türkiye’de yurtiçinde 2002’de 2 
merkezden 26 noktaya sadece Türk Hava 
Yollarının (THY) tarifeli sefer düzenledi-
ğini ifade eden Arslan, aradan geçen 15 
yılda, iç hatlarda 6 havayolu şirketinin 
7 merkezden toplam 55 noktaya sefer 
yaptığını dile getirdi. 

“Semalarımızdan 16 saniyede bir uçak geçti” 
Arslan, 2003’te yurtdışında sadece 
50 ülkede 60 uçuş noktasına sefer 

düzenlenirken, geçen yılsonu itibarıy-
la bu rakamın toplam 119 ülkede 296 
noktaya yükseldiğini açıkladı. Türk hava 
sahasında geçen yıl gerçekleşen transit 
üst geçişler dahil uçuş sayısının 2016’ya 
göre yüzde 4,5 arttığını ifade eden Ba-
kan Arslan, “Önceki yıl 1 milyon 829 bin 
908 olan uçuş sayısı, geçen yıl 1 milyon 
912 bin 216’ya yükseldi. Bir başka ifa-
deyle, Türkiye semalarından geçen yıl 
yaklaşık her 16 saniyede bir uçak geçti.” 
diye konuştu. 
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Ülkenin önde gelen 
uzmanlarından destek alındı
Bakan Arslan, söz konusu proje kap-
samında Bakanlığın Altyapı Yatırımları 
Genel Müdürlüğü, ilgili kurum ve ku-
ruluşlarca yapılan tüm çalışmaların 
değerlendirilerek, projenin hayata ge-
çirilebilmesi için geçen yıl etüt, proje 
ve danışmanlık hizmeti alım ihalesine 
çıkıldığına ve Ağustos 2017’de çalışma-
lara başlandığına dikkat çekti. Alternatif 
güzergahların tespiti, mevcut durumun 

BAKAN ARSLAN, KÜÇÜKÇEKMECE-
SAZLIDERE-DURUSU KORİDOR 
GÜZERGAHINDA DEVAM EDECEK OLAN 
KANAL İSTANBUL PROJESİ İÇİN İLK 
KAZMAYI BU YIL İÇERİSİNDE VURMAYI 
HEDEFLEDİKLERİNİ KAYDETTİ. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan, ba-

kanlıkta düzenlenen basın toplantısıyla 
Kanal İstanbul Projesi’nde gelinen son 
durum ve projenin güzergahına ilişkin 
açıklamalarda bulundu. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
2011’de Kanal İstanbul Projesi’nin kamu-
oyuna açıklandığını anımsatan Arslan, 
İstanbul’un Avrupa yakasında Karadeniz’i 
Marmara ile bağlayacak yeni su yolu 
yapma projesinde ilk hedefin, medeni-
yetlere ve kültürlere başkentlik yapan 
İstanbul’da Boğaziçi üzerindeki gemi tra-
fik yükünü azaltmak olduğunu ifade etti. 

Arslan, “Hedef, İstanbul Boğazı’ndan ge-
çen tehlikeli madde taşıyan gemilerden 
kaynaklı oluşabilecek riskleri azaltmaktı. 
Bir diğer hedefimiz o bölgede yaşayan 
vatandaşlarımıza, su yolu güzergahında 
kentsel dönüşüm de yaparak, güzehgah 
üzerindeki çarpık yapılaşmayı ortadan 
kaldırmak, daha modern bir yaşam sağ-
lamaktı. Bir diğer amacımız, İstanbul gibi 
dünya metropolü olan şehirde suyolu 
taşımasından kaynaklı hem ülkemizin ko-
numunu hem cazibesini artırmaktı.” dedi. 

KANAL 
İSTANBUL İÇİN 
İLK KAZMA 
BU SENE 
VURULACAK
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17 bİn metrelİk sondaj tamamlandı
İlk aşamadaki 10 bin metreye ilave 
7 bin metre sondaj çalışması yapıl-
dığına, böylece toplamda 17 bin met-
relik sondajın 2017 sonu itibarıyla 
tamamlandığına işaret eden Arslan, 

güzergah çalışmaları yapılırken Ter-
kos Gölü su havzası ile etkileşimi ol-
maması ve Baklalı ve Dursunköy sa-
kinlerinin olumsuz etkilenmemesinin 
dikkate alındığını söyledi. 

değerlendirilmesi, sayısal model çalış-
malarının, deprem, tsunami, rüzgâr ve 
dalga iklimi, jeolojik etütlerin yapılması 
dahil tüm çalışmaların yılbaşı itibarıyla 
tamamlandığını vurgulayan Arslan, bu 
kapsamda her konunun detaylı olarak 
ele alındığını söyledi. Arslan, proje çalış-
malarında ülkenin önde gelen İTÜ, Boğa-
ziçi, ODTÜ ve Gazi gibi üniversitelerinden 
aktif olarak görevde olan, alanında uz-
man öğretim üyeleri ve uluslararası uz-
manlardan destek aldıklarını ve birlikte 
çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Bakan Arslan, değerlendirme kriterle-
ri dikkate alındığında 4. alternatif olan 
“Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu” ko-
ridorunun Kanal İstanbul Projesi için en 
uygun güzergah olarak seçildiğini belir-
terek, “Küçükçekmece Gölü’nden gire-
cek ve Sazlısu Barajı’nın oradan Terkos 
Barajı’nın doğusundan Karadeniz’e çıkmış 
olacak. Güzergahımız yaklaşık olarak 45 
kilometre uzunluğundadır. Yap-işlet-dev-
ret modeli, kamu-özel iş birliğinin diğer 
alternatifleri dahil olmak üzere karma bir 
modelle ihale süreçlerini bitirip, bu sene 
içinde kazma vurmayı hedefliyoruz” dedi. 

Ön raporla, 
olumsuz etkİ 
olmayacağı 
belİrlendİ
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ENGELLER 
KALKTI

BAZ İSTASYONU 
KURULUMUNDA

KAMU BİLİŞİM 
MERKEZLERİ 
KURULUYOR

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, yaptığı açıklamada, elektronik haberleşme 

istasyonlarının kurulumunun kolaylaştırılmasının bilgi 
toplumunu geliştirmenin gerekliliği olarak ortaya çıktığını 
söyledi. 4,5G ve gelecekte de 5G teknolojileriyle kurulan 
ve kurulacak altyapılarda daha küçük çaplı alanlara hiz-
met eden, daha çok sayıda baz istasyonun kurulmasının 
gerekeceğine dikkat çeken Arslan, şimdiden bu iş sü-
reçlerini analiz ederek altyapıların kurulumunu ko-
laylaştırmaya yönelik düzenlemeler yaptıklarını 
bildirdi. Elektronik Haberleşme İstasyonlarına 
Yer Seçim Belgesinin Verilmesi ve Ücretlerinin 
Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikle, sektörde 
özellikle belediyeler ve işletmeciler arasında alt-
yapı kurulum sürecinde yaşanan sorunlara çözüm 
getirildiğine işaret eden Arslan, “İşletmecilerin, baz 
istasyon kurulum başvurularında yer seçim konu-
sundaki bürokrasi azaltıldı. Belediyelerde izlene-
cek süreçlere standart getirildi. Belediyeler, 
işletmecilere elektronik haberleşme 
istasyonu kurulumu için yer seçim 
belgesi verecek. Belge ücretine iliş-
kin usul ve esaslar Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 
belirlendi.” dedi. 

BAKAN ARSLAN, İŞLETMECİLERİN, BAZ 
İSTASYON KURULUM BAŞVURULARINDA 
YER SEÇİM KONUSUNDAKİ BÜROKRASİNİN 
AZALTILDIĞINI VE BELEDİYELERDE İZLENECEK 
SÜREÇLERE STANDART GETİRİLDİĞİNİ KAYDETTİ.  

BAKAN ARSLAN, İNTERNET VE BİLGİSAYAR 
OKURYAZARLIĞINI ARTIRMAK AMACIYLA KAMU 
BİLİŞİM MERKEZLERİNİN KURULACAĞINI VE 
MERKEZLERDE VATANDAŞLARIN ÜCRETSİZ 
İNTERNET EĞİTİMİ ALABİLECEĞİNİ AÇIKLADI.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet  
Arslan, yaptığı açıklamada, kamu bilişim merkezle-

rinin kurulmasına ilişkin Haberleşme Genel Müdürlüğü ile 
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında protokol imza-
landığını söyledi. Söz konusu protokol kapsamında mer-
kezlerin kurulumunun başlatılacağını ifade eden Arslan, 
bu merkezlerin bilgi toplumu hedefi yolunda önemli bir 
adım olduğunu bildirdi. Arslan, yapılan yatırımlarla vatan-
daşların bilgi ve iletişim teknolojilerine her yerden erişimi-
ni kolaylaştırmaya gayret ettiklerini belirterek, bölgeler 
arasındaki sayısal uçurumu da yok etmeye çalıştıklarını 
vurguladı. Bu hedefe ulaşmak için dezavantajlı gruplara, 
bilgi ve iletişimle eğitim altyapısına yönelik birçok projeyi 
“evrensel hizmet” kapsamında gerçekleştirdiklerini dile 
getiren Arslan, “Bu doğrultuda kırsal alanlarda telefon ve 
interneti olmayan köylerimize, mezralarımıza ve karakol-
larımıza sabit ve mobil haberleşme altyapıları kuruyoruz. 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaklaşık 20 bin okulumuza 
tüm donanımı ve altyapısıyla eksiksiz ‘bilgi teknoloji sınıf-
ları’ kurduk. Ölçeği ve yatırım bedeliyle dünyada tek olan 
FATİH Projesi’nde ise Bakanlık olarak okullarımıza bilişim 
destekli eğitim altyapıları oluşturduk. FATİH Projesi kap-
samında, yaklaşık 46 bin okulumuza, 430 bin akıllı tahta, 
46 bin yazıcı kurduk.” dedi.

“Bin 700 adet kamu internet erişim merkezi kurduk”
Bakan Arslan, “kamu internet erişim merkezleri” ile 

evinde bilgisayarı ya da internet erişimi olmayan 
vatandaşlara ücretsiz bu imkanı verdiklerine işaret 
ederek, ülke genelinde askeri kışlalara, halk eğitim 
merkezlerine, çocuk yurtlarına, huzur evlerine ve 
kütüphanelere yaklaşık bin 700 adet kamu internet 
erişim merkezi kurduklarını bildirdi. Bakan Arslan, 
Kamu Bilişim Merkezleri Projesi’nin de söz konusu 

uygulamaların devamı niteliğinde oldu-
ğunu bilgisini verdi. Arslan, 

projeyle yerel yönetimlerin 
merkezi idarenin desteğiy-
le bilgisayar okuryazarlı-

ğının artırılmasına des-
tek sağlamasının 

da amaçlandığını 
kaydetti. 



BAKAN ARSLAN, RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN KARAYOLU TAŞIMA 
YÖNETMELİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile bel-
ge düzenlemede bürokrasiyi azaltacak 
ve e-devlet kullanımını artıracak yön-
temler geliştirdiklerini bildirdi. Arslan, 
yaptığı açıklamada, bakanlığa iletilen 
sorunlar, mevzuatta yaşanan tereddüt-
ler ve mahkeme kararları esas alınarak 
mevzuatta birçok düzenleme yapıldığını 
belirtti. Vatandaşın belge alma şartla-
rının hafifletilmesi, belge ücretlerinin 

yüzde 50’ye yakın düşürülmesi gibi deği-
şikliklere gidildiğini anlatan Arslan, yetki 
belgesi yenileme sırasında ödenecek taşıt 
kartı ücretinin 98 liradan 60 liraya düşü-
rüldüğünü, K1 yetki belgeleri için istenen 
şartların hafifletildiğini söyledi. Arslan, 
daha önce belge alanlardan belgeleri ip-
tal edilen veya yenileme hakkını kaybe-
den firmalara, yüzde 50 indirimli yeniden 
belge alma imkanı sağlandığını vurgula-
yarak, “Asgari kapasiteyi sağlayanların 
veya ilave edilecek taşıtlar için muayenesi 
bulunanların yaş şartlarının azaltılması/

kaldırılması sağlanacak.” dedi. 

Mirasçılara ücret iadesi yapılabilecek
Kurallara uyulması halinde yetki belgesi 
sahiplerinin ödüllendirilmesi mekanizma-
sının ilk kez getirildiğine dikkat çeken Bakan 
Arslan, gerçek kişilerin ölümü halinde, mi-
rasçılarına ücret iadesinin yapılabileceğini 
söyledi. Arslan, engelli vatandaşların indi-
rim oranlarını da, 20 koltuğa kadar olan 
otobüslerde 1, 20 koltuk üstü olanlarda 
2 engelliye yapılan indirim oranını yüzde 
30’dan yüzde 40’a çıkardıklarını açıkladı. 

YENİ DÖNEM BAŞLADI
KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA

BAKAN ARSLAN, TERÖRİSTLERİN ROKET SALDIRILARINA HEDEF OLAN HATAY’IN REYHANLI İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, bir dizi 

programa katılmak için Hatay’a gitti. Ha-
tay Valiliğini ziyaret eden Bakan Arslan, 
daha sonra PYD/PKK’lı teröristlerin roket 
saldırılarına hedef olan Reyhanlı ilçesine 
geçti. Reyhanlı Kaymakamlığı’nı ziyaret 
eden Arslan, gelişmeler hakkında yetki-
lilerden bilgi alarak, harekata verdikleri 
destek dolayısıyla Reyhanlı halkı başta ol-
mak üzere Hataylılara ve tüm vatandaş-
lara teşekkür etti. Arslan, ülkenin istikba-
li, istikrarı ve bekası için ister içeride ister 
dışarıda hangi mücadele yapılırsa yapılsın 
vatandaşın, milletin sonuna kadar destek 
verdiğini vurgulayarak, “Türkiye’nin hiçbir 
zaman hiçbir ülkenin toprağında ya da 

ülke bütünlüğünde gözü yok.” dedi.

Huzurun önündeki engel, 
terör örgütleri ve destekçileridir 
Bakan Arslan, “Bilinmeli ki Afrin’deki Zey-
tin Dalı Harekatı’nın sebebi komşumuzda 
herhangi bir karışıklığın olmaması, bu 
karışıklıktan kaynaklı insanımızın mağdur 
olmaması ve bize gelen misafirlerin tek-
rar huzurlu şekilde ülkelerine, köylerine 
geri dönmesidir. Bunun önündeki engel 
de terör örgütleri ve onları destekleyen 
dış güçler.” dedi. Bakan Arslan, daha 
sonra Antakya Ticaret ve Sanayi Odası 
(ATSO) ev sahipliğinde bir otelde düzen-
lenen Lojistik ve Ro-Ro Taşımacılığı İsti-
şare Toplantısı’na katıldı. 

BAKAN 
ARSLAN 
REYHANLI’DA
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BAKAN ARSLAN, YEREL TELEVİZYONCULUĞUN DESTEKLENMESİ AMACIYLA YEREL TELEVİZYONLARA 
UYDU ÜZERİNDEN YAYIN HİZMETLERİNİN İNDİRİMLİ TARİFLERLE SUNULDUĞUNU AÇIKLADI. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı 

açıklamada, genel itibarıyla lokal izle-
yicilere hitap eden, yerel tabir edilen 
kanalların, teknik olarak uydu yayınına 
başladıkları an itibarıyla kapsama kabi-
liyeti nedeniyle ulusal hatta uluslararası 
televizyon kanalı özelliği kazandığını söy-

ledi. Teknik olarak her kanalın ulusal ya da 
yerel uydu üzerindeki kapasite maliyetinin 
birim bazında aynı olduğunu dile getiren 
Arslan, ancak ulusal nitelik kazanmış ol-
salar da söz konusu kanalların, finansal 
yeterlilik ve diğer yetkinlikler anlamında 
yerel imkanları bulunduğunu bildirdi. Ars-
lan, döviz bazlı giderler ve yatırımlardan 

dolayı döviz yükümlülükleri bulunan 
Türksat’ın, uydu kapasite fiyat tarifesinin 
döviz pozisyonuyla uyumlu olacak şekil-
de belirlendiğini aktardı ve “Ancak yerel 
kanalların desteklenebilmesi amacıyla 
kur sabitlemesi, yeni indirimli tarifeler ile 
yayıncılık sektörüne katkı sağlamaya de-
vam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

BAKAN ARSLAN, PTT’NİN HİZMET KERVANINA BİR YENİSİNİN EKLENDİĞİNİ BELİRTEREK, MEMUR-SEN VE 
MEHMET AKİF İNAN VAKFI İŞ BİRLİĞİ İLE MOTİF KART’IN HİZMETE SUNULACAĞINI AÇIKLADI.  

Başbakan Binali Yıldırım’ın teşrifi 
ile PTT Hamamönü Şubesi Açılışı 

ve PTT- Mehmet Akif İnan Vakfı İndirimli 
Kart Projesi Protokol Töreni gerçekleşti-
rildi. Törene katılan Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
PTT’nin son 15 yılda dünya çapında bilinir 
hale geldiğini kaydetti. PTT’nin sunduğu 
hizmet kervanına bir yenisinin daha ek-
lendiğine işaret eden Arslan, Memur-Sen 
ve Mehmet Akif İnan Vakfı iş birliğiyle 
“Motif Kart”ın hizmete sunulacağını söy-

MOTİF KART HİZMETE GİRİYOR

ledi. Bakan Arslan, Dünya Posta Birliği 
başkanlığını yürüten PTT’nin, dünya 
postasını idare etmesinin memnuniyet 
verici olduğunu belirtti. PTT’nin 4 bin 
600 şubesiyle bankanın bulunmadığı 
yaklaşık bin 800 yerleşim yerine banka 
hizmeti götürdüğünü anlatan Arslan, 
bankamatik olmayan 200 yere de PT-
Tmatik ile hizmet verildiğini ifade etti. 
Arslan, Türkiye’nin her yerinden hizmet 
alınabilecek Motif Kart ile hizmetlerin 
aksamayacağını bildirdi.

BAKAN ARSLAN’DAN YEREL 
TELEVİZYONLARA MÜJDE
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Türkiye Ortak Ödeme Platformu imza töreni Başbakan Binali Yıldı-
rım’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan Ulaştırma 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, projenin, ulaştırma ve ha-
berleşme altyapısının millileştirilmesi ve yerlileştirilmesi çalışmalarının bir 
uygulaması olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatları doğrultusunda ulaşım ve haberleşmede 80 yılda yapılamayan 
hizmetlerin birkaç yılda gerçekleştirildiğine dikkat çeken Arslan, bu hizmet 
kervanının durmaması adına Başbakan Yıldırım’ın talimatlarıyla millileştir-
me ve yerlileştirmeyle ilgili çok ciddi çalışmalar yaptıklarını da dile getirdi. 
Arslan, alanlarında PTT ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi BELBİM’in, bilgi 
ve iletişim sektöründe Türk Telekom ve Turkcell’in, bankacılıkta da Deniz-
bank ile Vakıf Katılım’ın kabiliyetlerini birleştirerek Ortak Ödeme Platformu 
adı altında güçlü ve kaliteli hizmet veren sistemi bu yılın ikinci yarısında ha-
yata geçireceklerini belirtti. Bakan Arslan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Protokol imzalandı
Konuşmaların ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uy-
sal, PTT AŞ Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ Genel 
Müdürü Ahme tAk, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Vakıf Katılım Ge-
nel Müdürü İkram Göktaş, Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany, Turkcell 
Genel Müdürü Kaan Terzioğlu tarafından Türkiye Ortak Ödeme Platformu 
Protokolü imzalandı.

TÜRKİYE ORTAK ÖDEME PLATFORMU İMZA TÖRENİNDE 
KONUŞAN BAKAN ARSLAN, SİSTEMİ BU YILIN İKİNCİ 
YARISINDA HİZMETE SUNACAKLARINI KAYDETTİ. 

TÜRKİYE ORTAK ÖDEME 
PLATFORMU HİZMETE GİRİYOR

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşka-

nı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beştepe Millet 
Kültür ve Kongre Merkezi’nde, THY yurt dışı 
temsilcilerini kabulüne katıldı. Arslan, ka-
bulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın talimatları çerçevesinde, Türk 
havacılık sektörünün, dünyayı takip eden 
değil, dünya tarafından takip edilen bir ko-
numa geldiğini söyledi. Arslan, “Uluslara-
rası Sivil Havacılık Örgütünün 170 üyesinin 
156’sının oyunu alarak 2016-2019 arası kon-
sey üyesi ülke, karar verici ülke konumuna 
geldik.” ifadelerini kullandı. Arslan, bugün 
119 ülkeye ve 296 noktaya uçuş gerçekleş-
tirir hale gelindiğinin altını çizerek, hava an-
laşması yapılan ülke sayısının 81’den 169’a 
yükseldiğini vurguladı.  

TÜRKİYE, HAVACILIKTA 
SÖZ SAHİBİ ÜLKE 
HALİNE GELDİ
BAKAN ARSLAN, TÜRKİYE’NİN 
HAVACILIKTA ULUSLARARASI 
ARENADA SÖZ SAHİBİ ÜLKELERDEN 
BİRİ HALİNE GELDİĞİNİ SÖYLEDİ. 
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Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2018-
2020 Eylem Planı Hazırlama Projesi kapsamında düzenle-

nen Ulusal AUS Strateji Belgesi Güncellemesi ve Eylem Planı Çalış-
tayı Antalya’da gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan 
Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, projede 6 ayın geride bıra-
kılmış olduğunu ifade ederek, proje kapsamında ABD, Güney Kore, 
Japonya, Almanya ve İngiltere’den oluşan 5 ülkenin AUS yaklaşım-
ları ve mevcut AUS strateji belgeleri ile eylem planlarının incelen-
diğini belirtti. Kılıç, proje kapsamında ülkemizin AUS konusundaki 
mevcut durumunu ortaya çıkarmak için 72 kurum ve kuruluş ile 
bire bir görüşme, 205 kurum ve kuruluşla anket çalışması, bir adet 
başlangıç toplantısı ve 3 Çalıştay yapıldığı bilgisini verdi. Kılıç, Akıllı 
Ulaşım Sistemleri pazarının, 2020 yılına kadar 143 milyar dolara 
ulaşmasını beklediklerini sözlerine ekledi. 

HABERLEŞME GENEL MÜDÜRÜ KILIÇ, AKILLI ULAŞIM 
SİSTEMLERİ PAZARININ 2020 YILINA KADAR, 143 MİLYAR 
DOLARA ULAŞMASINI BEKLEDİKLERİNİ KAYDETTİ. 

TÜRKİYE’DEN İRAN’A YAPILAN HAFTALIK 
TARİFELİ YOLCU UÇUŞLARI 30 FREKANS 
ARTIRILARAK 70’DEN 100’E ÇIKARILDI

DHMİ GENEL MÜDÜRÜ OCAK, 2017 YILINDA SADECE ATATÜRK HAVALİMANI’NDA 48 BİN 504 ADET EŞYANIN 
UNUTULDUĞUNU, BU EŞYALARIN 7 BİN 931 ADEDİNİN İSE SAHİBİNE TESLİM EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI. 

AKILLI ULAŞIM 
SİSTEMLERİ PAZARI 
HIZLA BÜYÜYOR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 4 yıl 
aradan sonra Türkiye ve İran arasında gerçek-

leştirilen sivil havacılık müzakereleri sonucunda tari-
feli yolcu seferlerinin yüzde 40 oranında artırılmasına 
olanak tanıyan Mutabakat Zaptı İstanbul’da imzalandı. 
Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici ve İran Sivil 
Havacılık Kurumu Başkan Yardımcısı Morteza Dehghan 
tarafından imzalanan mutabakat zaptına göre; Türki-
ye’den İran’a yapılan haftalık tarifeli yolcu uçuşları 30 
frekans artırılarak 70’ten 100’e çıkarıldı. Uçuşlarda 
yaşanan büyük artışla beraber Türk taşıyıcılarının ta-
rifeli sefer düzenleyeceği noktalara Ahvaz, İsfahan ve 
sonradan belirlenecek bir nokta daha eklenerek tarifeli 
sefer noktaları 6’dan 9’a yükseltildi. 

İRAN’LA SEFERLERİN 
YÜZDE 40 ARTIRILMASI 
İÇİN İMZALAR ATILDI

AHL’DE 40 BİNİN ÜZERİNDE EŞYA SAHİBİNİ BEKLİYOR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
(DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, 

2017 yılı boyunca Atatürk Havalimanı’n-
da (AHL) unutulan ilginç eşyalar listesini 
paylaştı. Ocak yaptığı açıklamada, “Yolcu, 
uçak, yük trafiği bakımından Avrupa’nın 
zirvesine yerleşen Atatürk Havalimanı, 
sadece yolcuların hizmet aldığı bir işletme 
değil, her gün binlerce misafirimizin vakit 
geçirdiği canlı, hareketli bir yaşam alanı.” 
değerlendirmesinde bulundu. İşte 2017 

yılının ilginç kayıp eşya listesi: Araba di-
reksiyonu, araba tamponu, İskoç Gaydası, 
50 bin 100 Euro, kalıp mermerler, gelinlik, 
geyik eti, tuğla, avize, 120 inç televizyon, 
semaver, yazıcı, oksijen maskesi ve tüpü, 
olta takımı, röntgen.” Ocak, 2017 yılı içe-
risinde unutulan kayıp eşya sayısının 48 
bin 504 adet olduğunu bunlardan 7 bin 
931 adedinin sahiplerine teslim edildiğini 
geri kalan 40 binin üzerindeki eşyanın da 
emanette tutulduğunu ifade etti. 
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PTT A.Ş. ile Katar Posta Teşkilatı arasındaki işbirliği anlaşma-
sıyla hayata geçen www.turkishsouq.qa adlı e-ticaret sitesinin 

tanıtımı Katar’ın başkenti Doha’da yapıldı. PTT Genel Müdürü Kenan 
Bozgeyik’in katıldığı tanıtım programına Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan, telekonferans yoluyla katılarak bir ko-
nuşma gerçekleştirdi. Türkiye ile Katar arasındaki dostluğun geliştiril-
mesi için iki ülke posta idarelerinin her türlü işbirliğini yaptığını belirten 
Arslan, e-ticaret konusunda alınan mesafenin bunun en güzel örneği 
olduğunu söyledi. Bakan Arslan, “Katar ile işbirliğimiz bununla sınırlı 
kalmayacak. Diğer alanlarda da giderek yaygınlaşacak ve iki ülkenin 
birlikte başka yerlerde de işbirliği yapmasının yolunu açacak.” dedi. 

Proje doğru zamanda hayata geçti
Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim Es-Saliti ise e-ticaret 
sitesinden alınacak ürünlerin 7 gün içinde müşterilere ulaşacağını be-
lirterek, bu sürenin daha da kısalması için çalışmaların devam ettiğini 
bildirdi. Bakan Es-Saliti, PTT ile işbirliği çerçevesinde hizmete sunulan 
sitedeki ürünlerin kargo ücretlerinin çok ucuz olacağını söyledi. PTT 
Genel Müdürü Bozgeyik ise programda yaptığı konuşmada, projenin 
dünyaya örnek teşkil edeceğine ve ikili ilişkilerin en üst seviyeye çık-
masına vesile olacağına işaret ederek, “Dünyadaki ticaretin yönünün 
e-ticaret olduğunu düşünürsek bu projeyi ne kadar doğru bir zaman-
da yaptığımızın bir kez daha altını çizmiş oluruz.” ifadelerini kullandı. 

BAKAN ARSLAN, PTT İLE KATAR POSTA TEŞKİLATI İŞBİRLİĞİYLE 
HAYATA GEÇİRİLEN “www.TURKISHSOUq.qA” E-TİCARET 
SİTESİNİN TANITIMINA TELEKONFERANSLA KATILDI.

KATAR’DA 
TANITILDI 

www.TURKİSHSOUq.qA

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, çalışmaları 
devam eden Başkentray Projesini yerinde ince-

leyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. İnce-
lemelerde Apaydın’a TCDD Genel Müdür Yardımcıları 
İsmail Hakkı Murtazaoğlu ve Murat Kavak eşlik etti. 
Başkent Ankara’da banliyö hattı ile Yüksek Hızlı ve 
konvansiyonel tren işletmeciliğini birbirinden ayıracak 
ve Sincan-Kayaş hattında metro standartlarında hiz-
met verecek olan Başkentray Projesinde çalışmaların 
gece gündüz devam ettiğini ifade eden Apaydın, proje-
de sona gelindiğini kaydetti. Proje hakkında bilgi veren 
Apaydın, “Banliyö, yüksek hızlı ve konvansiyonel tren 
işletmeciliği için yeterli demiryolu kapasitesi oluştur-
mak amacıyla Ankara-Kayaş arasında 4, Ankara-Mar-
şandiz arasında 6 ve Marşandiz-Sincan arasında 5 hatlı 
yeni demiryolu yapılıyor. Bütün istasyonlar engelli 
vatandaşlarımızın kullanımına uygun olarak projelen-
dirilirken Sincan, Lale, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, 
Mamak ve Kayaş İstasyonları da yolcuların kitap, gıda, 
gazete gibi ihtiyaçlarını kolaylıkla giderebilecekleri 
şekilde inşa ediliyor.” dedi. Sincan-Ankara-Kayaş ara-
sında 5 dakikada bir işletilecek banliyö trenleriyle ile 
günde 500 bin yolcuya hizmet verilecek.

BAŞKENTRAY ÇALIŞMALARINI YERİNDE 
İNCELEYEN TCDD GENEL MÜDÜRÜ İSA APAYDIN, 
PROJEDE SONA GELİNDİĞİNİ AÇIKLADI.

BAŞKENTRAY’DA 
SONA GELİNDİ 



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile 
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Harekatı’nın 

103. yılı nedeniyle düzenlenen anma etkinliklerine katıldılar. Etkinlikler 
kapsamında Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde yapılan kardan heykeller ser-
gisinin açılışı gerçekleştirildi. Bakanlar Arslan ve Bak, heykellerin üze-
rindeki Türk bayrağının toplanmasının ardından heykellerin bulunduğu 
yere karanfil bıraktı. Kayak merkezinin pistinde gazlı bezle sarılı demir-
lerle hazırlanan “Sarıkamış 103. yıl” yazısı ateşlendi.  

Diriliş Ertuğrul ekibinden de katılım oldu
Anma etkinliklerinin ikinci gününde Bakanlar Arslan ve Bak’ın yanı sıra 
bir çok ilden ve yurtdışından gelen 50 bin kişinin yanı sıra TRT 1’de ya-
yınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Adsız Bey karakterini canlandıran Or-
han Kılıç ile Abdurrahman Alp karakterini oynayan Celal Al da yer aldı. 
Yaklaşık 4,5 kilometre süren yürüyüşün ardından ulaşılan şehitlikte, 
Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dualar edildi.

SARIKAMIŞ HAREKATI ANMA PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE 
DÜZENLENEN ‘TÜRKİYE ŞEHİTLERİYLE YÜRÜYOR’ ETKİNLİĞİNE 
BAKANLAR ARSLAN VE BAK’IN YANI SIRA 50 BİN KİŞİ KATILDI. 

İÇİN YÜRÜDÜ 
SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ50 BİN KİŞİ 


