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Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan, 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de yü-
rüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit 
olan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe’nin 
cenaze törenine katılmak üzere Erzu-
rum’a gitti. Bakan Arslan, Erzurum 
Orduevi’ne geçerek Zeytin Dalı Ha-

rekatı’nda şehit olan Piyade Teğmen 
Ahmet Aktepe’nin yakınlarıyla bir ara-
ya geldi. Daha sonra Arslan ve bera-
berindekiler kent merkezinde bulunan 
Narmanlı Camisi’ndeki cenaze töreni-
ne katıldı. Arslan, cenaze töreninin ar-
dından Şehit Teğmen’in defnedileceği 
Tortum İlçesi’ne hareket etti. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de de-

vam eden operasyon sırasında, ATAK tipi helikopterin kırı-
ma uğraması sonucu şehit olan Üsteğmen Erdem Mut’un 
cenazesine katılmak üzere Kırıkkale’ye gitti. Bakan Arslan, 
şehit Üsteğmen Erdem Mut için düzenlenecek cenaze tö-
renine katılmak için Nur Cami ve Külliyesi’ne geçti. Arslan, 
cenaze namazı öncesi şehidin eşine taziyelerini iletti. Şehidin 
naaşı, İl Müftü Yardımcısı Şinasi Öztürk’ün kıldırdığı cenaze 
namazının ardından top arabasında taşıdı. Bakan Arslan, bu 
sırada şehidin babası Ali Mut’un koluna girerek bir süre ara-
cın arkasından yürüdü. Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut’un 
naaşı Kırıkkale Şehitliği’ne defnedildi.

BAKAN ARSLAN, ZEYTİN DALI HAREKATI KAPSAMINDA 
AFRİN’DE ATAK TİPİ HELİKOPTERİN KIRIMA UĞRAMASI 
SONUCU ŞEHİT OLAN PİLOT ÜSTEĞMEN ERDEM 
MUT’UN CENAZE TÖRENİNE KATILDI. 

BAKAN ARSLAN, 
ZEYTİN DALI 

HAREKATI’NDA 
ŞEHİT DÜŞEN PİYADE 

TEĞMEN AHMET 
AKTEPE’NİN CENAZE 

TÖRENİNE KATILDI. 

ARSLAN, 
ŞEHİT ÜSTEĞMEN 
MUT’UN CENAZE 
TÖRENİNE KATILDI 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, İzmir’de Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığından 

havalanan eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan evli 
ve 2 çocuk babası Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdo-
ğan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ankara Altın-

dağ İlçesi Karapürçek 
Mahallesi’nde belediye 
tarafından kurulan tazi-
ye çadırına giden Bakan 
Arslan, Şehit Gündo-
ğan’a Allah’tan rahmet, 
şehit ailesi ve yakınları-
na da sabırlar diledi.

ŞEHİT ÜSTEĞMEN GÜNDOĞAN’IN 
AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK`lı teröristlerce 
tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilme-

si sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Eren Çelik, 
memleketi Adana`nın Ceyhan ilçesinde son yolculuğuna 
uğurlandı. Şehit Çelik’in Türk bayrağına sarılı naaşı, “he-
lallik” alınması için Soysalı Mahallesi’ndeki evine getirildi. 
Daha sonra Şehit Çelik için Soysalı Mahallesi Mezarlığı’n-
da düzenlenen cenaze törenine Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı. Bakan Ars-
lan, şehit Çelik’in yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. 

ŞEHİT EREN ÇELİK, SON 
YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

ARSLAN, ŞEHİT TEĞMEN AKTEPE’NİN CENAZESİNE KATILDI
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, Kars Tren Garı’nda Doğu Eks-

presi’ne binerek Sarıkamış ilçesine seyahat etti. Yak-
laşık 45 dakika süren yolculukta vatandaşlar ile soh-
bet eden Arslan, yolcularla fotoğraf çektirdi, gezileri 
hakkında bilgi aldı. Arslan, tren ile ulaştığı Sarıkamış 
İstasyonu’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu 
Ekspresi’nin bölgeye çok önemli katkı sunduğunu yol-
culardan duyduğunu, bunun da kendisini mutlu ettiğini 
vurguladı. Hükümetin demiryollarına yaptığı yatırımla-
ra değinen Arslan, “Doğu Ekspresi tam kapasite çalı-
şıyor. İnsanlar yeniden demiryolunu, treni tercih eder 
hale geldi, bu bizi memnun ediyor. Birçok tarihi değere 
sahip gazi kent Kars’ın vatandaşımızca seyahat etmek 
adına ilgi odağı olması bizi memnun ediyor. Bugün ben 
de yolcularımızla yolculuk yapmak, onların fikirlerin-
den yararlanmak, varsa önerilerini almak istedim. 
Memnuniyetle gördüm ki vatandaşın ilgisi çok üst se-
viyede. Vatandaşımız Kars’tan çok memnun ayrılıyor.”

DOĞU EKSPRESİ İLE KARS’TAN SARIKAMIŞ’A SEYAHAT EDEN BAKAN ARSLAN, TRENLERİN 
YÜZDE YÜZ KAPASİTE İLE ÇALIŞTIĞINI, YOLCU SAYISININ GİTTİKÇE ARTTIĞINI KAYDETTİ. 

DOĞU EKSPRESİ TAM KAPASİTE
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, An-
kara-Niğde Otoyolu temel atma törenine katıldı. Törende konu-

şan Arslan, “Bu otoyol, Ankara’yı sadece Niğde’ye değil, Şanlıurfa’ya 
kadar otoyol ile bağlayacak. Bölgenin ekonomisinin büyümesine katkı 
sağlayacak. Otoyolu’nun tamamlanmasıyla, ülkenin gelişimi ve kalkın-
masına bağlı olarak her geçen gün artan trafik hacmi rahatlatılacak, 
Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu böl-
gelerini birbirine bağlayan, uluslararası öneme sahip ulaşım ağı hizme-
te sunulmuş olacak.” diye konuştu.

“Otoyol 322 kilometreden oluşuyor”
Arslan şöyle devam etti: “Proje, Edirne’den başlayarak İstanbul üze-
rinden Güneydoğu’ya kadar uzanan otoyolun, kesintisiz sağlanma-
sında son bölümü teşkil ediyor. Yap-İşlet-Devret modeliyle başlanan 
çalışma, projelendirme, yapım, bakım, onarım ve işletme aşamalarını 
kapsıyor. Proje Ankara’nın Gölbaşı ilçesinden başlıyor, Niğde Gölcük 
Kavşağı’nda tamamlanarak mevcut otoyola bağlanıyor. Söz konusu 
proje kapsamında 277 kilometresi otoyol, 55 kilometresi bağlantı yolu 
olmak üzere toplam 332 kilometreden oluşuyor. 

BAKAN ARSLAN, ANKARA- NİĞDE OTOYOLU’NUN, GEÇTİĞİ 
İLLERDE EKONOMİK BÜYÜME SAĞLAYACAĞINI SÖYLEDİ. 

AYDIN-DENİZLİ 
OTOYOLU 
İHALEYE ÇIKIYOR

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açık-

lamada, İzmir-Antalya Otoyol Projesi’nin, 
ikinci etabını oluşturan Aydın-Denizli kısmı 
için ÇED raporunun alındığını bildirdi. Gü-
zergah hakkında bilgi veren Arslan, otoyo-
lun mevcut Aydın Çevre Yolu otoyol ayrım 
kavşağından başlayarak Kuyucak ilçesinin 
güneyinden geçtiğini ve D320 devlet yolu-
nun kuzeyinden devam ederek Denizli’ye 
ulaşacağını bildirdi. Arslan, İzmir-Aydın 
arasının 115 kilometre, Aydın-Denizli arası-
nın 140 kilometre, Denizli-Burdur arasının 
140 kilometre, Burdur-Antalya arasının 
bağlantı yolları dahil 45 kilometre olmak 
üzere otoyolun toplam uzunluğunun 440 
kilometreyi bulduğuna işaret etti. 
Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi için ilana çı-

kıldığını belirten Arslan, Mart ayı 
başında ihale dokümanlarının 

satışa sunulacağını, yap-iş-
let-devret modeliyle ya-
pılacak otoyolun ihale-
sinin, kapalı teklif alma 
usulü ile 21 Haziran’da 
gerçekleştirileceğini, üç 

etabın tamamlanmasıyla 
iki il arasındaki seyahat 
süresinin ise 3 saate dü-
şeceğini açıkladı. 

BAKAN ARSLAN, İZMİR-ANTALYA OTOYOLU 
PROJESİ’NİN İKİNCİ ETABINI OLUŞTURACAK 
AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU İÇİN HAZİRAN’DA 
İHALEYE ÇIKILACAĞINI KAYDETTİ. 

ANKARA-NİĞDE 
OTOYOLU’NUN 
TEMELİ ATILDI 



Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan, 

İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında 
incelemelerde bulundu. İncelemelerin 
ardından açıklama yapan Bakan Ars-
lan, “Geldiğimiz aşamada tam yüzde 
80 ilerleme sağlamış durumdayız. Her 
gün üzerine koyarak çalışılıyor. İnşal-
lah 29 Ekim’de Sayın Cumhurbaşka-
nımızın, Başbakanımızın ve birçok mi-
safirimizin teşrifleriyle havalimanını 
hizmete sunmuş olacağız.” dedi. 
Terminalde 143 körüğün olaca-
ğını, 114 uçağın aynı anda köp-
rülere yanaşabileceğini dile 

getiren Arslan, birinci pistin bittiğini, 
çizgilerinin çizildiğini aktardı. Arslan, 
ikinci pistin ilerleyişinin memnuniyet 
verici olduğunu kaydederek, “Kule-
mizin de inşaatı tamamen bitti. Şu 
anda ince işçilikleri yapılıyor.” dedi. 
En geç temmuz ayında köprülerin 
montajının bitmiş olacağını ifade 
eden Arslan, havalimanında buluna-
cak 6 bin kamera ile bütün takiplerin 
yapılacağını bildirdi. Arslan, “Havali-
manında güvenlik hizmeti verecek 3 
bin 500 güvenlikçinin güvenlik şirke-
ti marifetiyle başvurularının alımına 
başlanıyor.” şeklinde konuştu.
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İSTANBUL YENİ HAVALİMANI’NIN
YUZDE 80’I TAMAM
BAKAN ARSLAN, İSTANBUL YENİ HAVALİMANI’NIN YÜZDE 80’İNİN TAMAMLANDIĞINI BELİRTEREK, 

“İNŞALLAH 29 EKİM’DE HAVALİMANINI HİZMETE SUNMUŞ OLACAĞIZ.” DEDİ. 

Havalimanı terminal binasının ışığı ke-
sintisiz içeriye yansıttığını aktaran Ba-
kan Arslan, “Bu sayede elektrik tasar-
rufu olacak. Bundan kaynaklı elektrik 
tasarrufunun yıllık karşılığı 19 bin ko-
nutun elektriğidir. İnşaat dönemi dahil 
olmak üzere drenajlar ve yağmur suyu 

toplanması da dahil bütün su tekrar geri 
dönüşümle kullanılabilir hale getiriliyor. 
Onun da karşılığı yıllık 5 bin 500 konutun 
su ihtiyacını karşılayacak kadar burada 
su tasarrufu yapılıyor. Sadece elektrik 
ve su tasarrufunun yıllık parasal değeri 
33 milyon lira.” ifadelerini kullandı. 

“Sadece elektrİk ve su tasarrufunun yıllık 
parasal değerİ 33 mİlyon lİra”

Bakan Arslan, “Dünyanın 
en büyük havalimanı 
olacak olan İstanbul’un 
Yeni Havalimanı’nın 
yüzde 80’i tamamlandı. 
Pistin ışıkları ilk kez 
yandı. 29 Ekim 2018’de 
açılacak havalimanında 
çalışmalar hız kesmeden 
devam ediyor” dedi. 
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BAKAN ARSLAN, KÜÇÜK ÇAMLICA TV-RADYO KULESİ’NİN HİZMETE GİRMESİYLE YAYINCILIK KALİTESİNİN ARTACAĞINI SÖYLEDİ.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, Best 

FM canlı yayında gündeme ilişkin so-
ruları yanıtladı. Zeytin Dalı Harekatı’nın 
teröristlere ve teröre karşı yapılan 
bir operasyon olduğuna dikkat çeken 
Arslan, terörle mücadelenin devam 
edeceğini ifade etti. Arslan, İstanbul’a 
yönelik raylı sistem yatırımlarının hızla 
sürdüğünü, amaçlarının en kısa sürede 
metro ve banliyö sistemlerini hizmete 
vermek olduğunu dile getirdi. Dijital ya-

yıncılığa geçmek ve İstanbul’u görüntü 
kirliliğinden kurtarmak amacıyla yapılan 
Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi Projesi 
hakkında da bilgi veren Arslan, bu kap-
samda sayısal yayıncılıkla birlikte bütün 
radyo ve televizyonları tek bir noktada 
toplayacaklarını kaydetti. Arslan, söz 
konusu kulenin bu sene içinde bitirilip 
hizmete açılmasını hedeflediklerini be-
lirterek, yayın kalitesinin düşmesinin söz 
konusu olmayacağını, tam tersine daha 
kaliteli yayıncılık yapılacağını bildirdi. 

BAKAN ARSLAN, “ÇİN’DEN BAŞLAYIP AVRUPA’YA KADAR UZANAN TİCARETİN, BAKÜ-TİFLİS-KARS 
DEMİRYOLU HATTI ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ BİZİM ÖNEMLİ HEDEFLERİMİZDEN BİRİ.” DEDİ. 

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

tan Başbakan Yardımcısı, Ekonomik ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Dimitri 
Kumsişvili ile Bakanlık Toplantı Salonu’nda 
basın toplantısı düzenledi. Türkiye Gürcis-
tan ikili ilişkilerinin tarihten gelen bağlarla 
önemli boyutlara eriştiğine işaret eden 
Arslan, Gürcistan’ın, Türkiye’nin Kafkas-
ya’daki stratejik ortaklarından biri olduğu-

BTK HATTINDA HEDEF: ÇİN

nu söyledi. Gürcistan ile ticaret hacminin 
2016’da 1,5 milyar dolar düzeyinde oldu-
ğunu belirten Arslan, bu hacmin daha da 
artacağına inandığını dile getirdi. Arslan, 
Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu hattı-
nın iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği-
ne büyük katkı sağlayacağının altını çize-
rek, “Ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları 
bu denli bir projeyle taçlandırmak iki ülke 
içinde gurur verici. Bu projeyle Asya ile 

Avrupa arasında kesintisiz bir ulaşım 
koridoru oluşturmuş olduk. Çin’den baş-
layıp Avrupa’ya kadar uzanan ticaretin 
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı üze-
rinden gerçekleştirilmesi bizim önemli 
hedeflerimizden biri.” ifadesini kullandı. 
Kumsişvili de iki ülke arasında çok önemli 
iş birlikleri olduğunu belirterek, Bakü-Tif-
lis-Kars Demiryolu’nun Gürcistan için 
çok önemli olduğunu söyledi.

ÇAMLICA KULESİ İLE 
YAYIN KALİTESİ ARTACAK



GÜNDEM 07

BAKAN ARSLAN, OCAK AYINDA HAVAYOLUYLA TAŞINAN YOLCU SAYISINDA SON 
12 YILIN EN YÜKSEK ARTIŞININ GERÇEKLEŞTİĞİNİ KAYDETTİ.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, ocak 

ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük 
sayılarını açıkladı. Buna göre, ocakta 
havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak 
sayısının, geçen yılın aynı ayına göre iç 
hatlarda yüzde 16,2 artışla 70 bin 510’a 
yükseldiğini ifade eden Arslan, dış hatlar-
da ise yüzde 11,8 artışla 38 bin 60’a çık-
tığını söyledi. Arslan, geçen ay üst geçiş 

(overflight) trafiğinde de yüzde 13,4’lük 
artış olduğunu vurgulayarak, söz ko-
nusu ayda 33 bin 860 üst geçişin ger-
çekleştiğini bildirdi. Havayolunda hizmet 
verilen toplam uçak trafiğinin üst ge-
çişler de dikkate alındığında yüzde 14,3 
artışla 142 bin 430’a ulaştığını dile geti-
ren Arslan, “Ocak ayında Türkiye geneli 
havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 
28,2 artışla 9 milyon 599 bin 402, dış 

hat yolcu trafiği ise yüzde 29,4 artışla 
5 milyon 149 bin 572 oldu. Söz konusu 
ayda direkt transit yolcularla toplam 
yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 28,5 artışla 14 milyon 758 bin 
482’ye ulaştı. Böylece, ocak ayında son 
12 yılın en yüksek yolcu trafiği gerçek-
leşmiş oldu. Yük taşımacılığı da ocak ayı 
itibariyle yüzde 27,7 artışla 260 bin 368 
tona yükseldi.” dedi.

HAVADA 12 YILIN REKORU KIRILDI 

DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE YURTDIŞINDA ŞİRKET KURMA YETKİSİNİN VERİLDİĞİNİ KAYDEDEN BAKAN ARSLAN, 
“DHMİ ARTIK KÜRESEL MARKA HALİNE GELECEK.” İFADELERİNİ KULLANDI. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı 

açıklamada, havayolunun “halkın yolu” 
olması için 15 yıldır Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali 
Yıldırım başta olmak üzere herkesin 
yoğun mesai harcadığını ve bunun boşa 
gitmediğini ifade ederek, Türkiye’nin 
havacılıkta son yıllarda en çok büyü-

yen ülke olma özelliğini sürdürdüğünü 
söyledi. Serbestleşme kararı ve ardın-
dan YİD modeli uygulamalarıyla özel 
sektöre imkan tanıdıklarını anımsatan 
Arslan, böylece DHMİ Genel Müdürlü-
ğü’ne yeni rakipler oluştuğunu ve bu 
rekabetin kurumun da önünü açtığını 
dile getirdi. Arslan, Resmi Gazete’de 
yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 

DHMİ Genel Müdürlüğü’ne yurt dışında 
şirket kurabilme yetkisinin verildiğine 
dikkat çekerek, “Bu sayede kurumun 
dünyaya açılmasının önündeki engel-
ler ortadan kalktı. Hedefimiz DHMİ’nin 
küresel markaya dönüşmesidir. Yurt-
dışı merkezli kurulacak DHMİ şirketinin 
sermayesi de 100 milyon dolara kadar 
artırabilecek.” dedi. 

DHMİ KÜRESEL MARKA OLUYOR 
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BAKAN ARSLAN, GSMA MOBİL DÜNYA KONGRESİ 2018’DE HABERLEŞME GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ İLE ONF ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL TÖRENİNE KATILDI. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-

me Bakanı Ahmet Arslan, İspan-
ya’nın Barselona şehrinde düzenlenen 
GSMA Mobil Dünya Kongresi 2018’e 
katıldı. Kongre kapsamında Türk Tele-
kom iştiraki Argela’nın ABD’deki şirketi 
Netsia’nın standını ziyaret eden Arslan, 
gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türk 
Telekom altyapısının ve Türk Telekom’un 
stratejik öneminin altını çizen Arslan, 
Türk Telekom’un altyapısının her zaman 
devletin olduğunu, şirketin ve şirketin 
yeni hissedarlarının bunu işletmekle il-
gili bir imtiyaz aldığını hatırlattı. Bakan 
Arslan, Netsia standı ziyaretinde şirke-
tin 5G’nin yapısını şekillendiren teknolo-

HABERLEŞME İLE ONF ARASINDA
PROTOKOL İMZALANDI
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jilerden olan global ürünü PraogRAN’ın 
demosunu canlı izledi. Ürüne ilişkin yet-
kilerden bilgi alan Arslan, haberleşme 
kanallarının açık kalmasının önemine 
vurgu yaptı. Arslan daha sonra Komtel, 
Huawei, Nokia ve ZTE stantlarını da ziya-
ret ederek, 5G teknolojisi ve akıllı ulaşım 
sistemleri hakkında bilgi aldı. GSM ope-
ratörleri, servis sağlayıcılar ve ülkedeki 
karar vericilerin yoğun ilgi gösterdikleri 
kongrede, Türkiye’nin kabiliyetini anlata-
bilmek, dünyadaki gelişmeleri izlemek ve 
2023 hedeflerine giderken 2020 yılında 
5G’ye öncülük yapabilmek için atılacak 
adımların bir kez daha masaya yatırıla-
cağını ifade eden Arslan, bunun için her-
kese düşen görevler bulunduğunu dile 
getirdi.

“Sektör de bu büyümeye 
inanarak, adım atmalı”
Bakan Arslan, ülkenin hedeflerini ger-
çekleştirirken geçen yılki büyüme oran-
larının herkesi memnun ettiğini vurgu-
layarak, 860 milyar dolarlık yıllık mili 
gelir içinde 157 milyar dolarlık ihracatın 
önemli olduğunu ve bilişim sektörünün 
bu büyümedeki katkısının yadsınamaya-
cağını bildirdi ve “Sektörün de bu büyü-
meye inanarak, hedefler doğrultusunda 
adım atması gerekmektedir.  Önümüz-

deki en büyük hedef 2020 yılında 5G’ye 
geçmektir.” dedi. Arslan, operatörlerin 
coğrafi ve ekonomik nedenlerle yatırım 
yapmadıkları yerleşim yerlerine hak-
kında, “Bakanlık olarak evrensel hizmet 
kapsamında, gelecek 3 yılda 3 bin kırsal 
bölgeye daha genişbant hizmetini ulaş-
tıracağız.” bilgisini verdi. Bakan Arslan, 
dünyada bu teknolojileri ilk kez sahada 
test ederek, geliştiren öncü ülkelerden 
birinin Türkiye olacağını açıkladı. 

Bakan Arslan, GSMA Mobil Dünya 
Kongresi 2018`de stantları gezdi. 
İlk olarak Aselsan standını ziyaret 
eden Arslan, yetkililerden Türki-
ye’nin ilk yerli ve milli baz istasyo-
nu ULAK hakkında bilgi aldı. Daha 
sonra Turkcell standını gezen Ars-
lan’a, sırasıyla Ticaret Odası (İTO) 
standını ve Vestel standını ziyaret 
etti. Bakan Arslan’a daha sonra 
Türk Telekom’un Yönetim Kurulun-
da olduğu Open Networking Foun-
dation (ONF) standında 5G tekno-
lojisi hakkında bilgi sunuldu.

Bakan Arslan, 
stantları gezdİ
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KARS’TA KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan ile Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaka, Kars İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü salonunda düzenlenen “Tarım 
Zirvesi Kars” konulu toplantıya katıldılar. Toplan-
tıda konuşma yapan Bakan Arslan, birçok baraj 
yapımının sürdüğünü belirterek, Kars’ta modern 
yemcilik, besicilik ve hayvancılıkta daha fazla 
katma değer oluşturmak için mesafe aldıkları-
nı, almaya da devam ettiklerini bildirdi. Kars’ta 
hayvancılığın yanı sıra kaz yetiştiriciliğinin de öne 
çıktığını anlatan Arslan, “Kars artık kazcılığıyla da 
meşhur. Artık kendi ihtiyacımızı değil, Türkiye’nin 
ihtiyacını görebilir hale geldik, bunun daha da ge-
liştirilmesi gayretindeyiz. Bu bölgeye has ürün-
leri yetiştiriyoruz, bu ürünleri inşallah daha fazla 
değerlendireceğiz.” diye konuştu.

MURATREİS DENİZALTISININ İLK KAYNAK TÖRENİ BAŞBAKAN 
BİNALİ YILDIRIM’IN TEŞRİFLERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen Muratreis Deni-
zaltısı ilk kaynak töreni Başbakan Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle gerçek-

leştirildi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da hazır 
bulunduğu törene ayrıca Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Milli Savunma Bakanı 
Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Faruk Özlü, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Gölcük 
Tersanesi personeli ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Başbakan 
Yıldırım, Türkiye’nin bugün hem yurt içinde hem yurt dışında terörle etkin 
mücadele ederken, bazılarının fırsatı ganimet bilerek Ege’de, Akdeniz’de bir-
takım komplolar, birtakım tezgahlar peşinde olduğunu belirterek, “Buradan 
açık ifade ediyorum; şartlar ne olursa olsun Türkiye, Deniz Kuvvetleri olarak 
her hal ve şartta ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güce 
sahiptir. Hiç kimse yanlış hesap yapmasın.” dedi. Yeni Tip Denizaltı Projesi söz-
leşmesi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile HDW-WFI ortak girişimi arasında 
2 Temmuz 2009’da imzala-
narak, 22 Haziran 2011’de yü-
rürlüğe girdi. Yeni Tip Denizaltı 
Projesi’nin ilk gemisi olan TCG 
Pirireis’in inşasına 28 Eylül 
2015’de başlandı. 12 ay ara-
lıklarla inşalarına başlanan ve 
başlanacak olan denizaltıların 
ilkinin inşasının 62 ay, takip 
edenlerin ise 61 ay sürmesi ve 
hizmete girmeleri planlanıyor.

MURATREİS DENİZALTISINA 
İLK KAYNAK YAPILDI

İVME KAZANIYOR
KARS’TA DÜZENLENEN TARIM 
ZİRVESİ’NDE KONUŞAN BAKAN ARSLAN, 
KARS’TA HAYVANCILIĞIN YANI SIRA KAZ 
YETİŞİTİRİCİLİĞİNİN DE ÖNE ÇIKTIĞINI KAYDETTİ.
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ARDAHAN YALNIZÇAM KIŞ TURİZMİ MERKEZİ VE TELESİYEJ HATTININ AÇILIŞI
 BAKANLAR ARSLAN, BAK VE ÖZLÜ’NÜN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan, 

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aş-
kın Bak ile Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü Ardahan’da Yal-
nızçam Kış Turizmi Merkezi’nin ve 
telesiyej hattının açılış törenine ka-
tıldılar. Törende konuşan Bakan Ars-
lan, şehirlerin değerlerini gün yüzüne 
çıkarabilmenin ve yararlanabilir hale 
getirmenin önemli olduğunu anlattı. 
Eskiden kar ve kışın külfet olarak gö-
rüldüğüne işaret eden Arslan, “Karın 
tarım için bir bereket olduğunu geç 
de olsa anladık. Bunun yanı sıra kayak 
tesisleriyle şehirlerin ekonomisine, 
esnafının sıcak parayla buluşmasına 
katkı sağladığını gördük. Bu tesisin 
daha modern hale getirilmesi ve mi-
safirlerini daha iyi ağırlaması adına 
çok güzel bir proje başlatıldı. Bu te-
sise proje kapsamında yapılan har-
camanın toplamı 50 milyon liradır.” 
dedi. Arslan, şöyle devam etti: “Sarı-
kamış ve Ardahan’da dünyada emsali 
az bulunan kristal kar bulunuyor. Bu 
karın kalitesini dünyaya açmak, yay-
mak adına her şeyi yapıyoruz, yap-
maya devam edeceğiz. Çıldır Gölü’ne 

tekneler getirdik, bu bölgeyi denizle 
buluşturduk. Sosyal tesisler var, on-
ları da kazandırdık. Ardahan’a 2 mil-
yar 225 milyon lira yatırım yaptık. 
Ardahan’da hiç bölünmüş yol yokken 

90 kilometre bölünmüş yol yaptık. 
Ardahan’da sıcak asfalt yokken 70 
kilometre sıcak asfalt yol yaptık.” ifa-
delerini kullandı. Bakan Arslan, Kars 
Valiliğine de ziyarette bulundu. 

KIŞ TURİZMİ MERKEZİ AÇILDI 
YALNIZÇAM



Havaalanı incelemesinin ardından Siirt 
Valiliğini ziyaret eden Bakan Arslan, 
Vali Ali Fuat Atik ile makamında bir 
süre görüştü. Zeytin Dalı Harekatı’na 
ilişkin değerlendirmelerde bulunan 
Arslan, Mehmetçik’in terör örgütle-
riyle olağanüstü bir mücadele verdi-
ğini söyledi. Arslan, Siirt Valiliği ziya-
retinin ardından Vali Ali Fuat Atik ve 

AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay 
ile Siirt Belediye Başkan Vekili Cey-
hun Dilşad Taşkın’ı ziyaret etti. Bakan 
Arslan, bir süre önce Siirt Engelliler 
Platformu Başkanı Barış Amcalar’ın, 
sosyal medya aracılığıyla kendisine 
ulaşması sonucu dizüstü bilgisayar 
gönderdiği 9 yaşındaki görme engelli 
Berfin Aslan ile de sohbet etti. 

Arslan, 9 yaşındakİ görme engellİ 
Berfİn İle görüştü
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SİİRT HAVALİMANI’NI İNCELEYEN 
BAKAN ARSLAN, HAZİRAN AYINDA 
HAVALİMANININ AÇILIP, TARİFELİ 
SEFERLERE BAŞLAYACAĞINI KAYDETTİ.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, çeşitli temaslar-

da bulunmak üzere beraberinde Karayolları 
Genel Müdürü İsmail Kartal ve Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdü-
rü Funda Ocak ile Siirt’e geldi. Siirt Havali-
manı’nın yeniden trafiğe açılması için DHMİ 
koordinesinde süren çalışmaları inceleyen 
Arslan, DHMİ Genel Müdürü Ocak ve diğer il-
gililerden bilgi aldı. Bakan Arslan, burada ga-
zetecilere yaptığı açıklamada, Siirt Havalima-
nı’nın geçmişte ILS’i olmayan ve dolayısıyla 
orta ve büyük gövdeli uçakların inemediği bir 
havalimanı olduğunu ifade eden Arslan, “Kü-
çük gövdeli uçaklar inebiliyordu. Ancak gerek 
Türk Hava Yollarının (THY) gerek özel hava-
yolu şirketlerinin elinde küçük gövdeli uçak-
lar olmayınca da Siirt Havalimanı kapanmak 
durumunda kaldı. Memnuniyetle ifade etmek 
isterim ki artık ne yaptığımızı, ne yapacağı-
mızı biliyoruz. Pist 2 bin metreye 30 metre 
genişliğinde. Pistle ilgili herhangi bir sıkıntımız 
yok, uçaklarımız inebiliyor ama pistin başlan-
gıcında ve bitişinde ‘stop way resa sahası’ 
dediğimiz sahaların yapılması ve ILS cihazı 
kurulması ihtiyacı vardı. Bu ihtiyaçlar çerçe-
vesinde gerekli çalışmaları yaptık.” dedi. 

SİİRT 
HAVALİMANI 
HAZİRAN’DA 
AÇILIYOR 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda gerçek-

leştirilen “Güvenli İnternet Günü 2018” etkinliğine katıldı. Programda ko-
nuşma yapan Bakan Arslan, internette güvenlik olmadan ekonomik ve 
toplumsal güvenliğin sağlanamayacağına dikkat çekti. Arslan, “İnterne-
tiniz güvenli olmazsa hak ve özgürlüklerinizin de güvenliğinden bahse-
demezsiniz. Sanal hayatın gerçek hayatın akışını belirlediği bir dünyada 
yaşıyoruz.” diye konuştu. Arslan, internet kullanıcılarının yaklaşık yüzde 
70’inin aktif olarak sosyal medyayı kullandığını ve bir yılda internet kul-
lanıcı sayısının ortalama yüzde 10 artış gösterdiğini söyledi. 

“Doğruları çarpıtmak isteyenlere izin veremeyiz”
Bakan Arslan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sivillerin ölümüne yönelik 
yapılan kara propagandaya dikkat çekerek, “Suriyeli misafirlerimizin 
ülkelerine geri dönebilmesi adına oraları teröristlerden temizleme-
ye çalışırken, birileri de ortalığı karıştırıyor. Haklılığımız ortada an-
cak bunu anlamak istemeyenler ve terör örgütlerini destekleyenler 
doğru bilgileri çarpıtma peşindeler. Doğruları çarpıtmak isteyenlere 
izin veremeyiz.” dedi. 

GÜVENLİ İNTERNET GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE KONUŞAN BAKAN 
ARSLAN, İNTERNETTE GÜVENLİK OLMADAN EKONOMİK VE 
TOPLUMSAL GÜVENLİĞİN SAĞLANAMAYACAĞINA DİKKAT ÇEKTİ. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Aziz Sancar 

bursu almaya hak kazanan Nazlı Değer 
ve ailesini makamında kabul etti. Arslan, 
kabulde yaptığı konuşmada, kanser üze-
rine araştırmalar yapan, Bilkent Üniversi-
tesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
yüksek lisans öğrencisi Değer’i, Türkiye’de 
Fulbright Eğitim Komisyonunca Aziz Sancar 
bursu verilmesinden dolayı tebrik etti. Teb-
rikin yarısını Değer’in yetişmesinde emeği 
geçen ailenin hak ettiğini belirten Arslan, 
amaçlarının emeği teşvik ve tebrik etmek 
olduğunu söyledi. Şöyle devam etti: “Aziz 
Hocamız gibi ülkemiz ve dünya için değeri 
olan birinin yanında iş yapabileceklerini, 
çalışabileceklerini ve kendilerini yetiştirebi-
leceklerini görsünler istiyoruz.” Dedi. Nazlı 
Değer de söz konusu ödülü alması dolayı-
sıyla çok mutlu olduğunu belirterek, eğitim 
hayatı hakkında Bakan Arslan’a bilgi verdi.

TOPLUMSAL GÜVENLİK 
İÇİN GÜVENLİ 
İNTERNET ŞART

BAKAN ARSLAN, AZİZ SANCAR 
BURSU ALMAYA HAK KAZANAN 
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MOLEKÜLER 
BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ NAZLI 
DEĞER’İ TEBRİK ETTİ. 

AZİZ SANCAR 
BURSU’NUN İLK 
SAHİBİNE TEBRİK
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TCDD Taşımacılık AŞ’nin daimi üyeliğinin görüşüldüğü 
Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergâhı Uluslararası Bir-

liği Ankara’da bir aya geldi. Toplantıya TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel 
Müdürü Veysi Kurt,  Şirket üst düzey yöneticileri ve temsilciler katıl-
dı. Toplantının açılışında bir konuşma yapan Genel Müdür Veysi Kurt, 
Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Polonya, Çin, Özbekistan’dan 
gelen misafirleri ülkemizde ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk 
duyduklarını belirterek, Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergâhı 
Uluslararası Birliği’nin ilk defa Ankara’da toplantı gerçekleştirme-
sinden ve birliğin daimi üyesi olmaktan dolayı büyük memnuniyet 
duyduklarını söyledi. Kurt, orta koridorun 60’dan fazla ülkeyi ve 
4,5 milyar insanı ilgilendirdiğini kaydederek, “Bu 4,5 milyar insana 
daha iyi daha güzel daha kaliteli hizmet vermek istiyorsak bir şey-
ler yapmamız gerekmektedir. İşte Trans-Hazar Uluslararası Taşıma 
Güzergâhı Uluslararası Birliği de bu amaçla kurulmuştur. Bu birliğe 
bugünden itibaren TCDD Taşımacılık A.Ş. de üye olmuştur.” dedi. 

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş, TRANS-HAZAR ULUSLARARASI TAŞIMA 
GÜZERGÂHI ULUSLARARASI BİRLİĞİ’NİN DAİMİ ÜYESİ OLDU.  

TRANS-HAZAR 
BİRLİĞİ’NDE

TCDD TAŞIMACILIK

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Ge-
nel Müdürü Funda Ocak, Florya DHMİ Sosyal 

Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında İstanbul 
Havalimanları Muhabirleri Derneği (İHMD) üyeleriyle 
bir araya geldi. Toplantıda konuşan Ocak, havacılık 
sektöründe, krizin 2017’de sona ermeye başladığını, 
yolcu sayılarında yeniden artışın sağlandığını söy-
ledi. Rus yolcuların yeniden Türkiye’ye gelmesiyle 
hızla toparlandıklarını kaydeden Ocak, bu yıl Avru-
palı yolcuları çekmek için tur operatörleriyle bazı iş 
birlikleri yaptıklarını belirtti. Ocak, Sabiha Gökçen 
Havalimanı’nda yapımı süren ikinci pistin 2019 yılında 
tamamlanacağını dile getirerek, “Ancak ikinci pistin 
tamamlanmasıyla ne yazık ki hemen 2 pistte hizmete 
başlayamıyoruz. Çünkü mevcut pist, 2000 yılından 
itibaren kullanılıyor. Çatlak ve ondülasyonlar var. 
İkinci pisti ana pist olarak hizmete almaya müteakip 
asıl ana pisti de onarıma alacağız.” dedi. 

DHMİ GENEL MÜDÜRÜ OCAK, ATATÜRK 
HAVALİMANI İÇİN IATA’DAN YENİ UÇUŞ KODU 
ALDIKLARINI BELİRTEREK, İSTANBUL YENİ 
HAVALİMANI’NIN UÇUŞ KODUNU DA ‘IST’ 
YAPTIKLARINI AÇIKLADI. 

İSTANBUL YENİ 
HAVALİMANI’NIN
UÇUŞ KODU HAZIR 
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Türkiye ile Katar arasında diplo-
matik ilişkilerin tesis edilmesinin 

45’inci yıldönümü anısına hazırlanan “Tür-
kiye-Katar Ortak Pulu” tanıtım toplantısı, 
PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve Ka-
tar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek 
El-Şafi’nin katılımı ile PTT Pul Müzesi’nde 
gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Boz-
geyik, “Katar’da Türk Pazarı” adı altında 
çok önemli bir e-ticaret pazarı kurduklarını 
hatırlatarak, “İnşallah, bu işbirliğimiz ebe-
diyen devam edecek. Dostluklar ile ticari 
ve diplomatik ilişkiler birleşince nasıl bü-
yük projeler ortaya çıktığına Katar’da şahit 
olduk.” dedi. Büyükelçi El-Şafi ise iki ülke 
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yöne-
lik aktif katkılarından dolayı Türk ve Katar 
posta teşkilatlarına teşekkür etti. Konuş-
maların ardından Türkiye-Katar Ortak Pulu, 
Bozgeyik ve El-Şafi tarafından imzalandı. 

BAKAN YARDIMCISI COŞKUNYÜREK, BTK DEMİRYOLU PROJESİ İLE 
ORTA ASYA VE AVRUPA’YI BAĞLAYARAK İKİ KITA ARASINDA TİCARİ 
POTANSİYELİN ARTMASINA KATKI SUNDUKLARINI BELİRTTİ. 

BTK DEMİRYOLU ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

TÜRKİYE-KATAR 
ORTAK PULU 
HAZIRLANDI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksek Coş-
kunyürek, Ankara YHT Garı’nda düzenlenen Bakü-Tiflis-Kars De-

miryolu Çalıştayı’nın açılışına katıldı. Çalıştayda konuşan Coşkunyürek, 
ulaştırma sektöründe geliştirilecek projelerin ülke ekonomisine ve dola-
yısıyla çevredeki ülkelere önemli katkılar sağladığını söyledi. Son 15 yıl-
da hızla büyüme kaydeden 
Türkiye’nin de önümüzdeki 
yıllarda büyümesini sür-
dürmek adına üretim ve ih-
racat odaklı ticaret hacmini 
artırmaya yöneldiğini dile 
getiren Coşkunyürek, “Çin’in 
İpek Yolu Ekonomik Kuşağı 
ve 21. yüzyıl deniz üzerinden 
İpek Yolu Programı, ulaş-
tırma ağının genişletilmesi-
ni amaçlayan projeler olmasının yanı sıra, Orta Asya ve Hazar bölgesi 
ülkelerinin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak önemli projelerdendir. 
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ı kapsayan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 
Projemiz ile Orta Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayarak iki kıta arasında 
ticari potansiyelin artmasına katkı sunuyoruz.” dedi. 

“60 gün süren taşımacılık, Hazar üzerinden 12-15 günde yapılabilecek “
Yapılan büyük projelerin, hem bölge ülkelerinin refahına hem de ekono-
mik büyüme ve kalkınmalarına önemli oranda destek sağlayacağını ifa-
de eden Bakan Yardımcısı Coşkunyürek, doğu-batı eksenli ulaştırma ko-
ridorunun, enerji alışverişini ve mal ticaretini sağlayarak ekonomik girdi 
elde edilmesinin yanı sıra halklar arasında kültürel ve sosyal etkileşimle 
yakınlaşmaya imkan vereceğini anlattı. Şöyle devam etti: “Çin’in mevcut 
yıllık 240 milyon tona ulaşan Batı Avrupa ve ABD konteyner hareketliliği 
bulunmaktadır. Batı Avrupa’ya deniz yoluyla 42-60 günde taşınan mallar, 
Hazar üzerinden 12-15 günde taşınabilecek. Asya ve Avrupa’yı birbirine 
bağlayan ve ülkelerimizin de üzerinde bulunduğu Orta Koridor, bölgede 
ulaştırma faaliyetlerini canlandıracak, ekonomiye ve bölgesel kalkınmaya 
katkı sağlayacak bir ulaştırma güzergahıdır.”



KÜÇÜK ÇAMLICA 
TV-RADYO KULESİ’NDE 
HEDEF 2018
BAKAN ARSLAN, İLKBAHARLA BİRLİKTE KÜÇÜK ÇAMLICA TV-RADYO 
KULESİ YAPIMININ HIZ KAZANACAĞINI BELİRTEREK, HEDEFLERİNİN BU 
YIL İÇERSİNDE KULEYİ AÇMAK OLDUĞUNU KAYDETTİ.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Küçük Çamlıca 

TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde 
bulundu. İncelemelerin ardından gazetecile-
re çalışmalarda gelinen son nokta hakkında 
bilgi veren Arslan, İstanbul’a simge olabile-
cek bir eser kazandırıldığına dikkat çekerek, 
“221 metre betonarme yüksekliği olan, üze-
rine 144,5 metre çelik konstrüksiyon anten-
lerin oluşturduğu ve onun üzerine de spine 
dediğimiz en uç anten ki, o da 23 metre ola-
cak, hepsini üst üste koyduğunuz zaman 387 
metrelik bir yükseklikten bahsediyoruz. Bu 
387 metreye 118 metre de deniz seviyesin-
den olan yüksekliği düşünürseniz, kulenin en 
üst noktasına çıktığınızda İstanbul’un her ta-
rafını görebilir olacağız. Bu kuleyi İstanbul’a 
sembol olması, gelen misafirlere o enfes 
görüntüyü göstermek adına yapmıyoruz.  
Bu kuleyi, İstanbul’daki antenlerden kaynaklı 
TV ve radyo vericilerinden kaynaklı görüntü 
kirliliğini ortadan kaldırmak ve onların yerine 
tek bir anten ve tek bir kuleyle bu işi görmek 
adına yapıyoruz.” dedi. 

“Misafirler 398 metre yükseklikteki 
seyir teraslarıyla İstanbul’u izleyebilecek”
Böyle bir yapıya başka fonksiyonlar da yükle-
mek istediklerini anlatan Bakan Arslan, bun-
lardan birinin de 33’üncü ve 34’üncü katlarda-
ki, deniz seviyesinden yüksekliği 366,5 metre 
ile 371 metre olan seyir terasları olduğunu 
kaydetti. Arslan, gelen misafirlerin buralardan 
İstanbul’u izleyebileceğine işaret ederek 39 ve 
40’ıncı katlarda da restoranların olacağını, 
bunların da deniz seviyesinden 393,5 metre 
ile 398 metre yüksekte bulunacağını belirtti.  


