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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 
103. yıl dönümü etkinliklerine katılmak için Çanakkale’ye 

giden bir grup Kafkas Üniversitesi (KAÜ) öğrencisi, etkinlikler 
sonrası AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte An-
kara’ya geçerek Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan’ı makamında ziyaret etti. Arslan, öğrencileri 
kabulünde yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi’nin önemine 
işaret ederek, “Kars’tan, Sarıkamış’tan, Kafkaslar’dan değerli 
gençlerin Çanakkale’ye gelmesini çok önemsiyoruz.” dedi.

Diyarbakır`ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK`ya yö-
nelik operasyonda teröristler tarafından döşenen 

patlayıcının infilak etmesi sonucu 24 yaşında şehit olan 
Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal`ın cenazesi, Antalya`-
nın Alanya ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine, şe-
hidin babası Mustafa ile annesi Gülsüm Uysal’ın yanı sıra 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 

Antalya Valisi Münir Ka-
raloğlu, AK Parti Antal-
ya milletvekilleri İbrahim 
Aydın ve Sena Nur Çelik, 
Antalya Garnizon Komu-
tanı Piyade Albay Tahir 
Savran, belediye başkan-
ları, askeri ve mülki erkan 
ile vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ UYSAL, 
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye`nin Afrin 
bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı`nda 

şehit düşen 26 yaşındaki Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik`in 
cenazesi, Van`ın Erciş ilçesinde toprağa verildi. Cenaze 
törenine katılan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, şehidin babası Zeynel Abidin Çe-
vik’e Türk Bayrağı takdim etti. Bakan Arslan, cenazenin 
toprağa verilmesinin ardından, Hz. Ömer Taziye Evi’n-
de aileye başsağlığı dileyerek ilçeden ayrıldı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Ars-
lan, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u 

Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Arslan, “Türk mil-
letinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşımız, milli değer-
lerimizi, milli karakterimizi, milli şuurumuzu ve ideallerimizi 
destansı bir üslupla anlatan ve milli mücadele ruhunun ilelebet 

korunmasını sağlayacak 
eşsiz bir milli marştır. İs-
tiklal Marşımızın kabulü-
nün 97’nci yıl dönümün-
de, bize İstiklal Marşı gibi 
bir milli bilinç hazinesi 
bırakan büyük şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy ile 
birlikte bütün İstiklal 
Kahramanlarımızı rahmet 
ve şükranla anıyorum.” 
ifadelerini kullandı. 

ŞEHİT UZM. ONB. RIDVAN 
ÇEVİK TOPRAĞA VERİLDİ

İSTİKLAL MARŞI’NIN 
KABULÜNÜN 97. YILDÖNÜMÜ

ÖĞRENCİLER’DEN 
BAKAN AHMET 
ARSLAN’A ZİYARET



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İs-
tanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Akil Gençler Kulübü’nce üniver-

sitenin Ayazağa Yerleşkesi’ndeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen “Ulaşımda, Erişimde Türkiye” isimli etkinlikte gençlerle bir 
araya geldi. Artık Türkiye’nin de hedefleri büyük koyduğunun altını çizen 
Arslan, “O hedeflerin başında kuralları koyanlardan, takip edilenlerden 
olmak geliyor. ‘Gelişmeleri dünya ile birlikte biz sağlamalıyız’ diyen bir 
anlayışla hareket ediyoruz. Bu çerçevede ülkemizi ulaşılabilir, erişilebi-
lir hale getiriyoruz.” diye konuştu. İhtiyaçların sınırsız, imkanların sınırlı 
olduğunu aktaran Arslan, Türkiye’nin imkanlarını dikkate alarak yıl yıl 
planlarını hayata geçirdiklerini, geçmişteki gibi bir-iki yıllık değil 2053, 
2071 gibi iddialı hedefleri ortaya koyduklarını söyledi. Bakan Arslan, yak-
laşık 2 yıl önce dünya 4G’yi konuşurken Türkiye’nin 4.5G’ye geçtiğinin al-
tını çizdi. Dünya ile birlikte 2020’de 5G’ye geçen ilk ülkelerden olacakla-
rını vurgulayan Arslan, takip edilen, öncü ülkelerden olacaklarını bildirdi.

BAKAN ARSLAN, “ULAŞIMDA, ERİŞİMDE TÜRKİYE” 
İSİMLİ ETKİNLİK KAPSAMINDA İSTANBUL TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ. 

ULAŞTIRMA 
BAKANLIĞI 
ENGELLERİ 
KALDIRIYOR

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, engellilerin 

hayatta daha fazla yer almaları hususun-
da önemli projelere imza attıklarını bildirdi. 
Arslan, gar ve istasyon binalarının engel-
lilere uygun hale getirilmesi için platform, 
rampa, özel gişeler ve engelli yardım nok-
taları yapıldığını aktararak, Marmaray ve 
YHT’lerde engellilere uygun tasarımların 
hayata geçirildiğini ifade etti. Arslan, “En-
gelsiz Havalimanı Projesi” ve “Engelsiz 
Denizler Projesi”nin yürütüldüğünü belir-
terek, engellilere çağrı merkezlerinde is-
tihdam sağlayan “Ben de Varım Projesi”nin 
de hazırlandığını dile getirdi. Bakan Arslan, 
“Fiziksel engellerimize tablet bilgisayar 
kullanmayı sağlayan ‘Üçüncü El Projesi’, 
PTT tarafından emekli engellilere elden 
maaşlarının teslimi, görme engelliler için 
hissedilebilir yüzey uygulamaları, ‘e-Dev-
let’te Engel Yok Projesi’ gibi birçok proje 
gerçekleştirilmiş, engellilerin hayatının 
kolaylaştırılması sağlanmıştır. Bu yıl da 41 
ilde 5 bin görme engelliye gören göz cihaz-
larını bedelsiz olarak dağıtacağız.” dedi.

BAKAN ARSLAN: “BAKANLIK OLARAK 
ENGELLİLER İÇİN BİRÇOK PROJE 
ÜRETEREK, ONLARIN HAYATTA DAHA 
FAZLA YER ALMALARI NOKTASINDA CİDDİ 
ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ.”  DEDİ.

BAKAN ARSLAN, 
İTÜ’LÜ GENÇLERLE 
BİR ARAYA GELDİ
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BAKAN ARSLAN, VAN-TATVAN ARASINDA YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN, 4 BİN TON YÜK KAPASİTELİ TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK FERİBOTUNU İNCELEDİ. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Van Güçbirliği 

Platformu’nun “Ulaştırma” gündemiyle ger-
çekleştireceği toplantı için Van’a gitti. Bakan 
Arslan, toplantının ardından Van Valisi ve 
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat 
Zorluoğlu, AK Parti Van Milletvekilleri Beşir 
Atalay, Burhan Kayatürk ve bakanlık bürok-
ratlarıyla İskele sahilinde, Van-Tatvan arasın-
da yolcu ve yük taşımacılığı yapan feribotta 
inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı. 
Hatta daha önce yılda 15 bin vagon taşın-
dığını, iki geminin hizmete girmesiyle yılda 
115 bin vagon taşıyabilir hale geleceklerini 

ARSLAN, VAN’DA TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK FERBOTUNU İNCELEDİ

ANKARA-
SİVAS YHT 
2019’DA 
TAMAM
ANKARA İLE SİVAS ARASINDAKİ  
SEYAHAT SÜRESİNİ 2 SAATE İNDİRECEK 
ANKARA-SİVAS YÜKSEK HIZLI 
TREN PROJESİNİN İLK RAY SERİMİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ. BAKAN ARSLAN, 
HATTIN 2019’DA AÇILACAĞINI SÖYLEDİ.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Başbakan 

Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Milli Eğitim Ba-
kanı İsmet Yılmaz ile birlikte Ankara-Sivas 
Yüksek Hızlı Tren hattı ilk ray serimi töre-
nine katıldı. Törende konuşan Bakan Ars-
lan, kaderine terk edilen demiryollarının 
devlet politikası haline getirildiğini ve ülke-
nin bir baştan bir başa demiryolları ağla-
rıyla örülmesi için çalışma başlattıklarını 
kaydetti. Arslan, 2002’den 2016’ya bin 

805 kilometre demiryolu yapıldığını dile 
getirerek, “Şu an inşaatı devam eden de-
miryolu miktarı yaklaşık 4 bin kilometre.” 
ifadelerini kullandı. Yolların aynı zaman-
da sinyalli ve elektrikli hale getirildiğini 
kaydeden Arslan, 11 bin 395 kilometrelik 
demiryolunun, 10 bin 515 kilometresinin 
yenilendiğini ve modern hale getirildiğini 
bildirdi. Arslan, daha önce yurt dışından 
ray alan Türkiye’nin Karabük’te ray üretir 
hale geldiğini söyledi. 

“2019’da hizmete açmayı hedefliyoruz”
Yüksek hızlı tren olarak şu anda An-
kara, Eskişehir, Konya, İstanbul arası 
çalışıldığını ifade eden Bakan Ars-
lan, bu sene Konya-Karaman’ı bitirip, 
hizmete sunacaklarını, devamında 
ise Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas’ın 
testlerine başlayacaklarını ve 2,5-
3 ay içinde testleri tamamlayıp, 
2019’da hizmete açmayı hedefledik-
lerini bildirdi. 

bildiren Arslan, bunun, taşınan tren, yolcu 
ve yük miktarının 7 kat artması anlamına 
geldiğini vurguladı. Arslan, “Bu gemilerin 
önemli özelliği Eskişehir’de yüzde 100 
yerli olarak imal edilmiş ana makinelerin 
Türkiye’de yapılmış olması.” dedi. 

Bakan Arslan, 
Yozgat Yerköy 

Tren Rayı Hattı’nı 
helikopterle 

havadan inceledi.
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ah-
met Arslan, Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜ-

NİB) 7. Olağan Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen 
fahri doktora tevdi törenine katıldı. Maltepe Üniversite-
si’nde gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Arslan, 
kendisine verilen fahri doktora unvanının kendini hem 
gururlandırdığını hem de mahcup ettiğini söyledi. Ülke-
nin gelişmesi, kalkınması, ulaşılabilir kılınması adına 

sadece Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu Hattı Projesi’ni 
değil birçok projeyi hayata 
geçirdiklerini dile getiren 
Arslan, bunun kendilerinin 
görevi olduğunu kaydetti. 
Bakanlık olarak müsteşar 
ve genel müdürlerden yol 
boyunca çalışan işçilere 
kadar 250 bin kişilik bir aile 

olduklarını aktaran Arslan, bu fahri doktorayı onlar 
adına aldıklarını anlattı. Arslan, Bakü-Tiflis-Kars De-
miryolu Hattı’nın açılmasıyla Çin’den Avrupa’ya kadar 
kesintisiz yük taşıma imkanı yakalandığını belirterek, 
yakın zamanda Kars-Iğdır-Dilucu-Nahcivan-İran Hattı’nı 
da yaparak bu koridoru önce İran’a bağlayacaklarını, 
bu sayede hattı Pakistan’a kadar bağlayabilme şansına 
sahip olacaklarını belirtti. Bakan Arslan, Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü’nün tamamlayıcısı olacak raylı sistem 
için yakında ihaleye çıkacaklarını da kaydetti. 

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN BAKAN ARSLAN’A, BTK DEMİRYOLU HATTI’NIN PLANLANMASI, İNŞASI VE 
SONUÇLANDIRILMASINDAKİ GAYRETLERİ VE KATKILARI NEDENİYLE FAHRİ DOKTORA TEVDİ EDİLDİ. 

ARSLAN: “2 YILDA 
81 İL BÖLÜNMÜŞ YOLLA 
BAĞLANACAK”

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Ars-
lan, 68. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı’nın açılışı-

na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Arslan, taşımacılığın nere-
deyse yüzde 90’ının karayoluyla yapıldığı bilgisini vererek, bu 
durumun karayolları teşkilatlarını önemli kıldığını aktardı. Ars-
lan, karayolları teşkilatının sorumluluğunda 67 bin 620 kilo-
metrelik yol ağının olduğunu dile getirerek, yolların 40 bin 728 
kilometresinin sathi kaplama, 23 bin 559 kilometresinin bitüm-
lü sıcak karışım kaplama olduğunu kaydetti. Bakanlık olarak 
yürüttükleri önemli projeler hakkında bilgi veren Bakan Arslan, 
2023 yılında otoyol ağını 5 bin kilometrenin üzerine çıkarmayı 
hedeflediklerini belirterek, birbirine bölünmüş yol ile bağlanan 
il sayısını 6’dan 76’ya çıkardıklarını iki yıl içinde de 81 ilin tama-
mını bölünmüş yol ile birbirine bağlayacaklarını açıkladı. 

BAKAN ARSLAN, 2 YIL İÇİNDE 81 İLİN TAMAMINI 
BÖLÜNMÜŞ YOLLA BİRBİRİNE BAĞLAYACAKLARINI SÖYLEDİ.

BAKAN ARSLAN’A FAHRİ DOKTORA
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BAKAN ARSLAN, NİSAN AYINDA 
HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK 
OLAN BAŞKENTRAY’IN TEST 
SÜRÜŞÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİ. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Başkentray’ın 

test sürüşünü gerçekleştirdi. Test sürü-
şünün ardından Eryaman YHT Garı’nda 
açıklama yapan Bakan Arslan, Ankaralıla-
rın, Nisan ayında Başkentray’ı metro stan-
dardında kullanmaya başlayacaklarını 
söyledi. Kayaş’tan Sincan’a 36 kilometre 
olan sistemin, nisan ayı ortası itibarıyla 32 
yeni setle yani 96 vagonla hizmet verece-
ğini belirten Arslan, her bir setin 770 kişi 
taşıdığını kaydetti. Başkentray’ın hizmete 
girmesiyle günlük 520 bin kişiye hizmet 
edebilir hale gelineceğini dile getiren Ars-
lan, projenin toplam maliyetinin 1 milyar 
227 milyon lira olduğunu belirtti. 

“Başkentray’da Ankarakart kullanılacak”
Başkentray’ın, Yenişehir’de Kızılay met-

rosuyla, Kurtuluş ve Maltepe istas-
yonlarında Ankaray-metro sistemiyle 
entegre olacağına işaret eden Bakan 
Arslan, Başkentray’da Ankarakart’ın 
kullanılabileceğini kaydetti. Arslan, 
Ankara’daki merkez YHT Gar, Erya-
man’daki YHT Garı’nın yanı sıra Sincan, 
Lale, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, 
Mamak ve Kayaş istasyonlarında da 
ticari alanların olacağını ifade ederek, 
yolcuların trenlerini beklerken bu tip 
hizmetleri alabileceklerini bildirdi. 

BAŞKENTRAY NİSAN’DA 
HİZMETE GİRİYOR

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye 

Gazetesi’nin gündem toplantısına katıl-
dı. Burada Kanal İstanbul çalışmaları-
na değinen Bakan Arslan, Kanal İstan-
bul’dan çıkacak hafriyatın İstanbul Yeni 
Havalimanı’nın yanındaki arazide yeşil-
lendirme çalışmalarında kullanılacağı-
nı anlattı. Kanal İstanbul’un önemli iki 
fonksiyonu olduğuna dikkat çeken Ars-
lan, “Kanal İstanbul’un birinci fonksiyo-
nu; Boğaz üzerindeki tehlikeyi azaltarak 
Kanal İstanbul’a çekmekti. İkinci fonk-
siyonu ise o bölgedeki belli bir kuşak 
içinde kentsel dönüşüm yaparak daha 
konforlu ve standardı yüksek yaşam 
kazandırmış olmak.” ifadelerini kullandı. 

“İstirhamımız: OGS ve HGS hesaplarının 
kredi kartıyla ilişkilendirilmesidir”
Köprü geçişlerinde çift taraflı ödeme 
sistemine geçilmesi yönünde çıkan iddi-
aları da açıklığa kavuşturan Bakan Ars-
lan, “Şu anki uygulama devam edecek, 
hiçbir sıkıntı yok.” dedi. Vatandaşlardan 
bir de istirhamda bulunan Bakan, “OGS 
ve HGS hesaplarında, eğer kişiler bu he-
sapları kredi kartıyla ilişkilendirmişse, 
hiçbir zaman sıkıntı yaşamıyoruz.” dedi.  

ARSLAN, TÜRKİYE 
GAZETESİ GÜNDEM 
TOPLANTISINA KATILDI

Bakan Arslan, Boğatepe Çev-
re ve Yaşam Derneği Başkanı 

Zümran Ömür ve beraberindeki heye-
ti makamında kabul ederek heyetin 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. 
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BAKAN ARSLAN, ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE DEVAM EDEN İSTİKRARLI BÜYÜMENİN, 
SEKTÖRDEKİ YATIRIMLARA VE ABONE SAYILARINA DA YANSIDIĞINI SÖYLEDİ. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
tarafından geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin 
hazırlanan “Türkiye Elektronik Haberleş-
me Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Rapo-
ru”nu değerlendirdi. Geçen yılsonu itiba-
rıyla sektörde istikrarlı bir büyümenin 
görüldüğüne işaret eden Arslan, bunun 
işletmecilerin elde ettikleri gelirlere, yatı-
rımlara ve abone sayılarına da yansıdığını 
söyledi. Arslan, sektördeki işletmecilerin 
geçen yılın son çeyreğinde yaklaşık 13,6 
milyar liralık gelire ulaştığını, yılın tama-

mında ise toplam gelirin bir önceki yıla 
göre yüzde 12,6 artışla 51,2 milyar liraya 
yaklaştığını bildirdi. 2016’da işletmecilerin 
45,4 milyar lira gelir elde ettiği göz önü-
ne alındığında gelirlerdeki artışın sektör-
deki gelişimi göstermesi açısından önemli 
olduğunun altını çizen Arslan, “2017 yılı 
boyunca işletmeciler tarafından yapılan 
yatırım bir önceki yıla göre yüzde 9,8 arttı. 
2016’da 7,4 milyar lira yatırım yapılmış-
ken, geçen yılsonu itibarıyla toplam 8,2 
milyar lira yatırım gerçekleştirildi. Geçen 
yılın son çeyreği özelinde ise yatırım tutarı 
4 milyar lira oldu.” dedi. 

BAKAN ARSLAN, AZERBAYCAN EKONOMİ BAKANI MUSTAFAYEV, AZERBAYCAN DEMİRYOLLARI BAŞKANI QURBANOV VE GÜRCİSTAN 
DEMİRYOLLARI BAŞKANI PERADZE İLE BİRLİKTE BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU ÇALIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan beraberindeki 

heyet ile birlikte, Bakü-Tiflis-Kars Demir-
yolu Projesi’ni değerlendirmek üzere Kars 
Harakani Havalimanı’na gelen Azerbaycan 
Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, Azer-
baycan Demiryolları Başkanı Cavid Qurba-
nov, Gürcistan Demiryolları Başkanı David 
Peradze’yi karşıladı. Karşılamanın ardından 
heyet,  Azerbaycan halkının umumi lideri 
merhum Haydar Aliyev’in Paşaçayır yo-
lundaki anıtını ziyaret ederek çelenk bıraktı. 
Bakan Arslan, gazetecilere yaptığı açıklama-
da, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nin 
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ile birlikte 
yapılan uluslararası bir proje olduğunu vur-
guladı. Bakan Arslan, Azerbaycan Ekonomi 
Bakanı ve Demiryolları Başkanı ile Gürcistan 

ÜÇ ÜLKENİN KATILIMI İLE BTK 
ÇALIŞMA TOPLANTISI YAPILDI 

Demiryolları Başkanıyla projeyi değerlen-
dirmek üzere Kars’ta bir araya geldiklerine 
değinerek, “Projenin daha iyi, daha verimli 
çalışabilmesi, 3 ülke ilişkilerinin daha da 
geliştirilebilmesi adına bugün bir çalışma 
yapacağız. Bakü-Tiflis-Kars Projesi ülkemiz 

için önemli olduğu kadar Azerbaycan ve 
Gürcistan için de önemli. Diğer yandan, Sa-
yın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Aliyev’in 
de olurlarıyla Kars-Iğdır-Nahcivan üzerinde 
de bir hat yaparak bu hattı daha anlamlı, 
daha verimli hale getireceğiz.” dedi.

ELEKTRONİK HABERLEŞMEDE BÜYÜME HIZ KESMİYOR
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“TÜRKİYE GEMİ YAPIMINDA 
HER TÜRLÜ YETKİNLİĞE SAHİP”
BAŞBAKAN YILDIRIM, “ARTIK 
TÜRKİYE GEREK TİCARET GEMİSİ, 
GEREKSE ASKERİ AMAÇLI GEMİ 
YAPIMINDA HER TÜRLÜ TECRÜBEYE 
VE YETKİNLİĞE SAHİPTİR.” DEDİ. 

Çırağan Saray’ında düzenlenen 
Uluslararası Denizcilik Zirvesi, Baş-

bakan Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle ger-
çekleştirildi. Zirveye Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sek-
törün önde gelen isimleri ve çok sayıda 
davetli katıldı. Zirvenin açılış töreninde 
konuşan Başbakan Yıldırım, tersane sa-
yısının 37’den 78’e çıkarıldığını kayde-
derek, “177 adet iyi donatılmış limanımız 
var. Son 16 yılda deniz ticaret filomuzdaki 
gemi sayısında yüzde 167’lik bir artış söz 
konusu. Deniz ticareti filo büyüklüğü bakı-
mından 15. sıradayız. Yine gemi adamları 
yetiştirmede uluslararası standartları 
yakalayan bir ülkeyiz ve günden güne de 
bu alandaki kabiliyetimizi geliştiriyoruz.” 
dedi. Yıldırım, denize kıyısı olan her bölge-
de en az bir tane aktarma limanı çalışma-
sı yaptıklarını ifade ederek, Ege’de, Kuzey 
Ege Çandarlı Limanı, Karadeniz’de Filyos 
Limanı, Akdeniz’de Mersin Limanı’nın ak-
tarma limanı olduğunu söyledi. Denizciliği 
geliştirmek için birçok çalışma yürüttük-
lerini dile getiren Yıldırım, “Avrupa’yı, Orta 
Doğu’yu Avrupa’ya kombine taşımacılık 
zincirinde ülkemizi bu limanları vasıtasıyla 

adeta bir aktarma merkezine dönüştürü-
yoruz. Karadeniz’in çıkış kapısı olan Filyos 
Limanı, Orta Asya ve Karadeniz kaynaklı 
dış ticaretin demir yolu ağı üzerinden, gü-
neye, Orta Doğu’ya ulaşımını sağlayacak. 
Ayrıca boğazlarımızın tamamında İstan-
bul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve bütün 
sahil şeridimiz boyunca tamamen yerli ve 
milli Gemi Trafik Sistemi’ni kuruyoruz, bi-
tirme aşamasına geldik.” bilgilerini verdi. 
Başbakan Yıldırım, 2004’ten 2017’ye ka-
dar geçen süre içerisinde denizcilik sektö-
rüne yıllık 464 milyon destek verdiklerini 
de sözlerine ekledi. 

Bakan Arslan: “Türkiye, 
dünya denizciliğine yön veriyor”
Etkinliğin açılışında konuşmasını ger-
çekleştiren Bakan Arslan ise Türkiye’nin 
denizcilik alanında gerçekleştirdiği ulus-
lararası faaliyetlerden bahsederek, dün-
ya denizciliğine yön verenlerin arasında 
Türkiye’nin de olduğunu söyledi. Dünya 
taşımacılığının yüzde 90’ının deniz taşı-
macılığıyla gerçekleştirildiğini dile getiren 
Arslan, bunun da yüklerin büyük gemiler-
le güvenli ve çevreci bir şekilde taşınma-
sını sağladığını aktardı. Arslan, “Denizyolu 
taşımacılığı havayolu taşımacılığına göre 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, 
zirve kapsamında düzenlenen “Türk 
Denizciliğinde Yaşanan Gelişmeler: Ge-
nel Bir Bakış” oturumunda konuşma 
yaptı. Mavi ekonominin global çapta 3 
trilyon doların üzerinde olduğunu akta-
ran Aka, Türkiye’de ise bu değerin 8,9 
milyar dolar ile yurt içi hasılada yüzde 
1,04 gibi bir orana tekabül ettiği bil-

gisini verdi. Son 15 yılda 20’den fazla 
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 
sözleşme ve protokolüne taraf olduk-
larını ve 300’den fazla hukuki düzenle-
me yaparak Türk denizcilik mevzuatını 
uluslararası standartlara uygun hale 
getirdiklerini anlatan Aka, Türkiye’nin 
dünyada denizciliğin bakanlık düzeyin-
de temsil edildiği nadir birkaç ülkeden 
biri olduğunu söyledi.

“Denİzyolu taşımacılığı havayolu taşımacılığına göre 
14 kat, kara yolu taşımacılığına göre 6,5 kat, demİr 
yolu taşımacılığına göre İse 3,5 kat daha ekonomİk.”

14 kat, kara yolu taşımacılığına göre 6,5 
kat, demir yolu taşımacılığına göre ise 
3,5 kat daha ekonomik.” dedi. 

Elleçlenen yük miktarı 
471 milyon tona erişti
Bakan Arslan, elleçlenen yük miktarı 
hakkında şu bilgileri verdi: “2003’te li-
manlarda elleçlenen yük miktarı 190 
milyon iken şu anda 471 milyon tona 
ulaştı. 150 milyon ton olan deniz yoluyla 
gerçekleşen dış ticaret taşımaları, bugün 
350 milyon tona, 100 milyon olan yolcu 
sayısının 140 milyona ulaştı. Diğer yan-
dan, deniz emniyeti, deniz güvenliği gibi 
konularda gereken ne varsa yaptık.”

Aka: Mavİ ekonomİ 3 trİlyon doların üzerİnde



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Karadeniz’i Doğu 

Anadolu üzerinden İran’a bağlayan Artvin-Rize-Ardahan karayo-
lundaki Cankurtaran Geçidi’nde inşa edilen tünelini ulaşıma açtılar. 

Önemli bir tüneli hizmete sunduk-
larını ifade eden Arslan, “5 bin 200 
metrelik Cankurtaran Tünelleri iki 
gidiş, iki geliş çift tüp ama bu gü-
zergah üzerinde üç tane tünelimiz, 
dört tane viyadüğümüz, dört tane 
de köprümüz var. Toplamı yaklaşık 
14 kilometre iki gidiş, iki geliş güzer-

gahı bugün itibarıyla hizmete sunmuş oluyoruz. Bu tünellerle bera-
ber güzergahı 12 kilometre kısaltmış olacağız.” dedi. Arslan, geriye 
kalan iki viyadüğü de haziran ayına kadar hizmete sunmuş olacak-
larını belirtti. Ovit Tüneli’nde tek tüpü hizmete verdiklerini anımsa-
tan Arslan, “İkinci tüpü inşallah bu 
ilkbaharda bitireceğiz ve haziranda 
onu da hizmete vermiş olacağız. 
Hedefimiz önümüzdeki yıl da Ziga-
na Tüneli’ni hizmete açmak.” diye 
konuştu. Bakan Arslan, konuşma-
sının ardından 5 bin 200 metrelik 
Cankurtaran Tüneli’ni makam ara-
cını kullanarak trafiğe açtı. Arslan’a Bakan Bak da eşlik etti. Bakan 
Arslan ve Bakan Bak programları kapsamında Artvin Valiliği’ni de 
ziyaret ettiler. Vali Ömer Doğanay’dan kent hakkında bilgi alan Ba-
kan Arslan, bakanlık olarak Artvin’e son 15 yılda yaptıkları yatırımın 

3 milyar 662 milyon lira olduğunu 
vurguladı. Artvin-Ardanuç arasında 
31 kilometrelik bir yol bulunduğuna 
değinen Arslan, proje bedelinin 69 
milyon lira olduğunu, çalışmalarını 
yaparak gelecek sene projeyi bitir-
miş olacaklarını kaydetti. 

BAKAN ARSLAN, KARADENİZ’İ DOĞU ANADOLU ÜZERİNDEN 
İRAN’A BAĞLAYAN ARTVİN-RİZE-ARDAHAN KARAYOLUNDAKİ 
CANKURTARAN TÜNELİ’Nİ ULAŞIMA AÇTI.

CANKURTARAN TÜNELİ 
ULAŞIMA AÇILDI

BAKAN ARSLAN, ADNAN MENDERES HAVALİMANI 
İLAVE APRON VE TAKSİ YOLU GENİŞLETME 
ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, Adnan Menderes Havalima-

nı ilave apron ve taksi yolu genişletme çalışmala-
rını yerinde inceledi. Ardından basın mensuplarına 
açıklamalarda bulundu. İzmir Adnan Menderes 
Havalimanı’nın kapasitesinin artırılmasının İz-
mirlilere hizmet etmek adına önemli bir çalışma 
olduğunu belirten Arslan, sürecin gayet güzel 
ilerlediğini, İzmir’in sıcak ikliminin kışın da çalış-

maya izin verdi-
ğini söyledi. Ha-
valimanının 1987 
yılında yapıldığını 
dile getiren Ars-
lan, “O zamanki 
toplam sahası 8 
milyon 230 bin 
metrekareyd i . 
2006’da yaptı-
ğımız ilave dış 

hatlar terminalini 125 milyon avroluk harcamay-
la hizmete verdik. 2014’te dış hatlar terminalini 
yaklaşık 250 milyon avro yatırımla gerçekleştir-
dik. İç ve dış hatlar terminalinin büyüklüğü 310 
bin metrekare, 108 bin metrekaresi dış hatlar 
olmak üzere. İç hatlar terminal kapasitesini 1,5 
milyondan 20 milyona, dış hatlar terminal kapa-
sitesini de 4 milyondan 10 milyon yolcuya, uçak 
park kapasitesini de 21 uçaktan 37 uçağa çıkart-
tık.” dedi. Bakan Arslan, Çeşme Alaçatı civarında 
hem özel jetleri ağırlayabileceğimiz hem eğitim 
uçuşlarını ayarlayabileceğimiz ve charter sefer-
lere hizmet verecek bir havalimanı yapacaklarını, 
bu yönde ihale sürecini başlattıkları bilgisini verdi. 

BAKAN ARSLAN, 
ADNAN MENDERES 
HAVALİMANI’NI İNCELEDİ

Cankurtaran Tüneli trafiğe açıldı.

Bakan Arslan, karayolları 
emeklisi amca ile sohbet etti.

GÜNDEM10
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, yaptı-

ğı açıklamada, ulaştırma sisteminin en 
önemli dişlilerinden biri olan havacılığın 
gelişmesi için 2003’ten bu yana köklü 
adımlar atıldığını söyledi. Aktif havalimanı 
sayısının yurt içinde 55’e çıktığını belirten 
Arslan, “Rize-Artvin, Yozgat, Bayburt-Gü-

müşhane (Salyazı), Karaman, İzmir Çeş-
me-Alaçatı, Batı Antalya, Çukurova ve 
Tokat havalimanlarının da yapımı için 
adımlar atıldı.” diye konuştu. Bakan Ars-
lan, yurt içinde havayolunu kullanan va-
tandaşların ve yabancı konukların yüzde 
90’ının karayoluyla en fazla 100 kilomet-
re yol alarak herhangi bir havalimanına 

erişebildiğine işaret ederek, “2023’e ka-
dar yapımı tamamlanacak Rize-Artvin, 
Karaman, Bayburt-Gümüşhane, Yozgat, 
İzmir Çeşme, Batı Antalya, Çukurova ve 
Tokat havalimanlarıyla havayolunu yurt 
içinde kullananların tamamı, 100 kilo-
metre mesafe kat ederek herhangi bir 
havalimanına ulaşabilecek.” dedi. 

Türk Telekom- İŞKUR İstihdam İş Birliği İmza Töreni, 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 

Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 
Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany, İŞKUR Genel Müdürü 
Cafer Uzunkaya, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve çok 
sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi. Törende konu-
şan Bakan Arslan, Türk Telekom’un yaklaşık 35 bin çalışa-
nıyla dünyanın sayılı telekom şirketleri arasında yer aldığını 
ifade etti. Arslan, “Gerçekleştirilen protokolle Türk Telekom, 
İŞ-KUR vasıtasıyla alanında kalifiye 2 bin 500 yeni personeli 
ailesine katacak. İŞKUR, vatandaşlarla birebir temas kuran 
nitelikli teknikerlerin Türk Telekom bünyesine katılmasına 
yardımcı olacak.” dedi. Konuşmaların ardından, Türk Telekom 
ile İŞKUR arasında İşe Alım Protokol Sözleşmesi imzalandı.

TÜRK TELEKOM-İŞKUR İSTİHDAM İŞBİRLİĞİ İMZA 
TÖRENİ’NDE KONUŞAN BAKAN ARSLAN, “TÜRK 
TELEKOM, İŞKUR VASITASIYLA 2 BİN 500 YENİ 
PERSONELİ AİLESİNE KATACAK.” DEDİ. 

BAKAN ARSLAN, TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI 
TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ’NİN (ITU) KONSEY 
SEÇİMLERİNE ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI. 

TT- İŞKUR İŞBİRLİĞİYLE 
2 BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ah-
met Arslan,  İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenle-

nen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’ne (WSIS) katıldı. Zirve 
hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Arslan, 26 
ülke bakanlarının katıldığı zirvenin verimli geçtiğini kay-
detti. Zirvede, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada özellikle 
haberleşme, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ortak 
altyapı kurulması konusunu değerlendirme fırsatı bul-
duklarını belirten Arslan, son 4 dönemdir Uluslararası 
Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) Konsey üyesi olan Tür-
kiye’nin sonbaharda yapılacak Konsey üyeliği seçimlerine 
aday olduğunu ve en güçlü adaylar arasında yer aldık-

larını açıkladı. Türkiye’nin uluslararası 
alanda ITU benzeri platformlarda da 
aday olduğunu anımsatan Arslan, 
“Yine memnuniyetle ifade etmek 
isterim ki son dönemde havacılık-

ta da denizcilikte de bırakın 
konsey üyesi olmayı birinci 

veya ikinci sırada oy ala-
rak konsey üyesi olduk. 

Büyük ülke olmanın 
da gereği bu.” ifade-

lerini kullandı. 

TÜRKİYE, ITU KONSEY 
SEÇİMLERİNE ADAY OLDU

HER 100 KİLOMETREYE BİR HAVALİMANI
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BAKAN ARSLAN, TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ VE MİLLİ BAZ İSTASYONU ULAK’IN, EVRENSEL MOBİL KAPSAMA PROJESİ 
ÇERÇEVESİNDE ÜRETİLEN 150 ADETLİK İLK PARTİ ÜRÜNLERİNİN TESLİMATININ NİSAN AYINDA YAPILACAĞINI BİLDİRDİ.

TÜRKİYE’NİN, DÜNYANIN EN İYİ 
HABERLEŞME ALTYAPILARINDAN BİRİNE 
SAHİP OLDUĞUNU BELİRTEN BAKAN 
ARSLAN, “FİBER ALTYAPI UZUNLUĞUMUZ 
325 BİN KİLOMETREYİ GEÇTİ.” DEDİ. 

KIRSALI ‘EVRENSELLEŞTİRECEK’ MİLLİ ADIM 

FİBER ALTYAPI UZUNLUĞU 
325 BİN KİLOMETREYİ GEÇTİ

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Bakanlığın 

desteğiyle Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
tarafından yürütülen LTE-A teknolojisinin 
kullanıldığı makrocell baz istasyonlarının 
yerli olarak geliştirilmesine yönelik ULAK 
Projesi’nde üretimlerin başladığını açık-
ladı. ASELSAN’ın ana yüklenici, Netaş ve 
Argela’nın alt yüklenici olduğu ULAK Pro-

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan,  Ankara Oteli’n-

de gerçekleştirilen Akıllı Ulaşım Sistemleri 
Derneği’nin (AUSDER) 2. Olağan Genel Kuru-
lu ve Ödül Töreni’ne katıldı. Törende konuşan 
Bakan Arslan, dünyada yaşanan gelişme-
lerin çok hızlandığını, en ufak gecikme veya 
tökezlemenin bile çok gerilerde kalmaya ne-
den olabildiğini söyledi. Bugün artık ülkelerin 

jesi’nde, geçen yıl kurulan ULAK Haber-
leşme AŞ’nin projenin koordinasyonunu 
ve sorumluluğunu üstlendiğini vurgulayan 
Arslan, “Bu projeyle 4,5G ticari, evrensel 
hizmet ve kamu güvenliği şebekelerinde 
kullanılmak üzere değişik frekans bantla-
rında yerli LTE-Advanced makrocell baz 
istasyonları geliştirilmektedir. Tamamen 
Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 

gelişmişlik seviyelerinin, erişim altyapısıyla 
doğru orantılı olduğunu belirten Arslan, Tür-
kiye’nin bilgi toplumu olma hedefine kilitlen-
diğini ve planlı-programlı bir şekilde yoluna 
devam ettiğini vurgulayarak, son 15 yılda 
Türkiye’de bilişim teknolojilerinde yaşanan 
gelişmelerin hızla kendilerini bilgi toplumu 
olma hedefine yaklaştırdığını dile getirdi. 
Türkiye’nin 2000’li yılların başında Batılı ül-

4,5G baz istasyonlarının yerli ve milli im-
kanlarla üretilmesiyle Türkiye stratejik 
olarak çok önemli bir kazanım sağlayacak. 
Kırsal kesimlerimiz de dünyanın her yerine 
ulaşabilecek.” dedi. Bakan, teknolojide dışa 
bağımlılığı azaltmanın yanı sıra yeni gelişen 
teknolojilerde önde olmak açısından atılan 
bu adımın Türkiye için hayati öneme sahip 
olduğuna da vurguladı. 

kelerle kıyaslandığında bilişimde esamesi-
nin bile okunmadığına dikkat çeken Arslan, 
“Şimdi dünyanın en iyi altyapılarından birine 
sahip ülke haline geldik. Fiber altyapı uzun-
luğumuz 325 bin kilometreyi geçti. Yurtdışı 
internet çıkış kapasitemiz 20 gigabayt iken 
tam tamına 477 kat artarak 9,3 terabayta 
çıktı. Yine dünyanın en hızlı 4,5G haberleşme 
altyapılarından biri Türkiye’ye kuruldu.” dedi.
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KONYA-KARAMAN HIZLI 
TREN HATTININ TEST SÜRÜŞÜNÜ 
GERÇEKLEŞTİREN BAKAN 
ARSLAN, HATTIN BU YIL 
İÇERİSİNDE BİTİRİLMESİNİ 
PLANLADIKLARINI KAYDETTİ. 

BAKAN ARSLAN, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDAKİ SUÇLARDAN VE İSTİSMARLARDAN KORUNMASINA 
YÖNELİK ÜCRETSİZ OLARAK SUNULAN GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNİN ÖNEMİNİ VURGULADI.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Karaman Va-

liliği’ni ve Karaman Belediyesi’ni ziyaret 
ederek, kent hakkında bilgi aldı. Ziyaretle-
rin ardından Bakan Arslan, Karaman-Mer-
sin Karayolu üzerindeki Sertavul Geçidi’ne 
yapılacak Sertavul Tüneli ve Medreselik 
Viyadüğü’nün temel atma törenine katıl-
dı. Temel atma töreninin ardından Bakan 
Arslan, beraberindekilerle Karaman-Kon-
ya hızlı tren hattındaki çalışmaları incele-

Karaman Belediyesi Ziyareti Konya YHT Gar İncelemesi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, cinsel istis-

mar, çocuklara yönelik cinsel taciz gibi 
konularda mücadelenin devam ettiğini 
söyledi. Son yaşanan olaylar çerçevesin-
de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığında toplanan Bakanlar Kuru-
lu’nda, ilgili bakanlıkların yer aldığı bir 
komisyon kurulduğunu anımsattı. Arslan, 
çocuk tacizi ve istismarına yönelik sanal 
alemdeki mücadelenin ilgili yasal düzen-

mek üzere Karaman Tren Garı’na geçti. 
Burada yapılan yolcu peronlarını incele-
yen Arslan, daha sonra hattı incelemek 
üzere Karaman’dan Konya’ya gitti. Bakan 
Arslan, hat üzerinde bulunan Çumra hızlı 
tren şantiyesinin ardından Konya Kayacık 
Lojistik Merkezi inşaatı ve yüksek hızlı tren 
gar şantiyesinde incelemelerde bulundu, 
yetkililerden bilgi aldı. Arslan, burada 

leme çerçevesinde devam ettiğini kayde-
derek, söz konusu çalışmaların toplum 
yararına yapıldığını, yanlışlıkların önlen-
mesine ilişkin düzenlemelere devam ede-

gazetecilere yaptığı açıklamada, Kon-
ya-Karaman Hızlı Tren Hattı’nın hizmete 
açılmasıyla yolcuların Konya üzerinden 
İstanbul’a rahatlıkla gidebileceğini, Kon-
ya-Karaman arası seyahat süresinin de 
40 dakikaya ineceğini söyledi. Bakan Ars-
lan, Konya-Karaman hattı üzerinde bulu-
nan istasyonların tamamını engelsiz hale 
getirdiklerini de aktardı. 

ceklerinin altını çizdi. Çocukların internet 
ortamındaki suçlardan korunmasına yö-
nelik ücretsiz sunulan Güvenli İnternet 
Hizmeti’nin kullanılmasını öneren Arslan, 
“Çocuklarımızı nasıl ki gerçek hayatta teh-
likelerden korumak adına dikkatli ve ko-
ruyucu tavır sergiliyorsak, aynı şekilde in-
ternet ortamında da çocuklarımıza sahip 
çıkmamız gerekiyor. İnternet ortamında 
çocuklarımızın ne yaptığını takip etmemiz 
gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

KONYA-KARAMAN HIZLI TREN 
HATTI BU YIL HİZMETE GİRİYOR

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN GÜVENLİ İNTERNETİ KULLANALIM”

Sertavul Tüneli ve Medreselik 
Viyadüğü Temel Atma Töreni
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DHMİ GENEL MÜDÜRÜ OCAK, TÜRKİYE GENELİNDE YILIN İLK 2 AYINDA 
HAVAYOLU YOLCU TRAFİĞİNİN GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 
23,1 ARTARAK, 27 MİLYON 817 BİN 145’E YÜKSELDİĞİNİ KAYDETTİ. 

Devlet Hava Meydanları İş-
letmesi (DHMİ) Genel Mü-

dürü Funda Ocak, şubat ayına iliş-
kin havayolu uçak, yolcu ve yük 
istatistiklerini açıkladı. Ocak yaptığı 
açıklamada, Türkiye genelinde yılın 
ilk 2 ayında havayolu yolcu trafiği-
nin, geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 23,1 artışla 27 milyon 817 bin 
145 olarak gerçekleştiğini kaydetti. 
Buna göre, şubat ayında havaliman-
larına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, 
geçen yılın aynı ayına göre, iç hatlar-
da yüzde 1,6 artışla 64 bin 664, dış 
hatlarda ise yüzde 7,5 artışla 34 bin 
519 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overf-
light) trafiği yüzde 16,5 artarak 30 
bin 789’a ulaştı. Böylece havayo-
lunda hizmet verilen toplam uçak 
trafiği yüzde 6,4 yükselerek 129 bin 

972 olarak kayıtlara geçti. Şubatta 
Türkiye geneli havalimanları iç hat 
yolcu trafiği yüzde 15,5 artışla 8 
milyon 375 bin 807, dış hat yolcu 
trafiği ise yüzde 22 artışla 4 milyon 
672 bin 463 oldu. Söz konusu ayda 
direkt transit yolcularla toplam yol-
cu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, 
yüzde 17,6 artışla 13 milyon 58 bin 
763 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat 
döneminde ise Türkiye geneli hava-
limanları iç hat yolcu trafiği yüzde 
21,9 artışla 17 milyon 975 bin 38, dış 
hat yolcu trafiği yüzde 25,8 yükse-
lerek 9 milyon 822 bin 106’ya ulaştı. 
Böylece Türkiye genelinde yılın ilk 2 
ayında havayolu yolcu trafiği, geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 
artarak 27 milyon 817 bin 145 ola-
rak kaydedildi. 

HAVAYOLU YOLCU SAYISI 
2 AYDA 28 MİLYONA YAKLAŞTI

PTT Genel Müdürü Kenan Boz-
geyik, 7’ncisi düzenlenen Ulu-

dağ Ekonomi Zirvesi’ne katıldı. Zirvede 
gerçekleştirilen “Girişimciliğin Yarını” 
başlıklı oturumun moderatörlüğünü 
yapan Bozgeyik, özellikle gençlere ve 
girişimcilik sektörüne adım atmak is-
teyenlere büyük hayalleri olması tav-
siyesinde bulundu. Hayallerin gerçe-
ğe dönüşmesiyle başarı hikâyelerinin 
yazılabileceğine işaret eden Bozgeyik, 
PTT’nin son dönem girişimleriyle or-
taya yeni ürünlerin çıktığına değindi. 
Kargomat 7/24 isimli cihazın son dö-
nem ürünleri arasında yer aldığını an-
latan Bozgeyik, “Kendi mühendislerimiz 
dünyanın en modern kargo otomatını 
yaptılar. Şu anda Türkiye’de Kargomat 
7/24’ü kurmaya başladık.” ifadelerini 
kullandı. Bozgeyik, e-ticaret alanında 
ise Katar Posta İdaresi ile işbirliği yapa-
rak “Türk Pazarı” adlı e-ticaret platfor-
munu kurduklarını aktardı. Oturumda 
konuşmacı olarak Pudur Corporation 
Kurucusu ve Başkanı Arun Pudur, Go-
ogle Kamu Politikası ve Devlet İlişkileri 
Müdürü Doron Avni, Aslanoba Group 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Asla-
noba, Baba Rafi Kebap Kurucusu ve 
CEO’su Hendy Setiono ve Katar Finans 
Merkezi İş Geliştirme Direktörü Sheik-
ha Alanoud Al-Thani yer aldı. 

KARGOMAT 
7/24’ÜN 
KURULUMUNA 
BAŞLANDI
PTT GENEL MÜDÜRÜ BOZGEYİK, 
KARGOMAT 7/24’ÜN KURULUMUNU 
ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA 
BAŞLATTIKLARINI AÇIKLADI.
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HABERLEŞME GENEL MÜDÜRÜ ENSAR KILIÇ, TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ VE 
MİLLİ BAZ İSTASYONU ULAK’IN SON TESTLERİNİ YERİNDE İZLEDİ. 

Haberleşme Genel Müdürü Ensar 
Kılıç beraberindeki heyetle birlik-

te, Türkiye’nin ilk yerli ve milli baz istas-
yonu ULAK’ın son testleri ve kontrolleri-
nin yapıldığı ASELSAN’ın Macunköy’deki 
fabrikasını inceledi. Testleri yerinde izle-
diklerini aktaran Kılıç, ASELSAN ve Ne-
taş iş birliğiyle Türkiye’nin haberleşme 
sektöründe ilk kez milli bir ürününün 
ortaya çıkarıldığını söyledi. Bakanlığımız 
tarafından yürütülen evrensel projeler 
kapsamında bu ürünün teminlerinin ya-
pıldığını belirten Kılıç, Mart ayı itibarıyla 

ULAK’IN SON TESTLERİ TAMAMLANDI

UDH BAKANLIĞI MÜSTEŞAR 
YARDIMCISI GALİP ZEREY, YERLİ 
ELEKTRONİK POSTA ÇALIŞMALARININ 
OLDUĞUNU BELİRTEREK, “BİLGİLERİN 
TÜRKİYE’DE KALMASINI, DIŞARIYA 
GİTMEMESİNİ İSTİYORUZ.” DEDİ. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 

Galip Zerey, UDH Bakanlığı ile Gazian-
tep Üniversitesi (GAÜN), ICT Medya ve 
Harput Ajans iş birliğiyle Mavera Salo-
nunda düzenlenen “2. Anadolu Bilişim 
Buluşmaları” programının açılışına ka-
tıldı. Programda konuşma yapan Zerey, 
sorumluluklarında olan PTT’yi özellikle 
e-ticarette öncü bir teknoloji şirketi ha-
line getirmeye çalıştıklarını söyledi. Tür-
kiye’de 2016 yılında her 5 kişiden birinin, 
2017 yılında da her 4 kişiden birinin inter-
net üzerinden alışveriş yaptığını bilgisini 
veren Zerey, “2017’de 80 milyar lira olan 
e-ticaretin yıllık cirosunun 2021 yılında 
350 milyar lira olması bekleniyor.” dedi.

Yerli ürün için çalışmalar devam ediyor
Yerli yazılım ve yerli ürün konusuna 
çok büyük önem verdiklerini dile geti-
ren Zerey, “1 Nisan 2016-1 Nisan 2017 
arasında yerli ürün kullanım zorunlu-
luğu mobil operatörlerde yüzde 30, 1 
Nisan 2017-1 Nisan 2018 için en az yüz-
de 40, daha sonrası için yüzde 45 ola-
cak.” diye konuştu. Zerey, konuşmasını 

şöyle sürdürdü: “Test çalışmaları de-
vam eden PTT Messenger’in gerekli 
uygunluğa eriştikten sonra kamuda 
hızla yaygınlaştırılmasını planlıyoruz. 
Böylece, bütün veriler kamuda olacak. 
Yerli bir elektronik posta çalışmamız 
var. Bunu da yakında açıklayacağız. 
Bilgilerin Türkiye’de kalması, dışarıya 
gitmemesini istiyoruz.” 

150 ürünün fabrikada kabul işlemlerinin 
başladığını bildirdi. Ensar Kılıç, Evrensel 
Mobil Kapsama Projesi’nin birinci fazı 
için 489, ikinci fazı için de 590 sipariş 
geçildiğini aktardı. Bu tür iş birliklerinin 
ve projelerin devam etmesinin önem 
taşıdığını vurgulayan Kılıç, ASELSAN gibi 
kurumların artması ve katma değerli 
ürünlerin üretilmesi yolunda destekle-
rinin süreceğini dile getirdi. ASELSAN 
Genel Müdürü Faik Eken de projeye sa-
hip çıktıkları için Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’na teşekkür etti.

MİLLİ E-POSTA HİZMETİYLE 
BİLGİLER TÜRKİYE’DE



BAKAN ARSLAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN 
YILDIRIM’IN TEŞRİFLERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN 1915 ÇANAKKALE 
KÖPRÜSÜ VE MALKARA-ÇANAKKALE OTOYOLU KULE TEMEL BETONU 
İLE KULE KAZIK ÇAKIM TÖRENİNE KATILDI. 

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 
İNŞAATINDA DENİZE İNİLİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ve Başbakan 

Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla 
1915 Çanakkale Köprüsü ve Mal-
kara-Çanakkale Otoyolu Kule Te-
mel Betonu ile Kule Kazık Çakım 
Töreni gerçekleştirildi. Törende 
konuşan Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Ars-
lan, projenin temelinin geçen yıl 
18 Mart’ta atıldığını anımsattı. Ba-
kan Arslan, “Memnuniyetle ifade 
etmek isterim ki bir yıllık periyot-
ta 1/5000 ölçekli ön projelerden 
1/1000 ölçekli kesin uygulama 
projelerini hazırlamış, kamulaştır-
mayla ilgili planlamaları bitirmiş, 
testlerle ilgili çalışmalarımızı ta-
mamlamış durumdayız. Bugün 
itibarıyla kulelerin altına gelecek 
her biri 66 bin tonluk keson be-
tonların imalatını yapacağımız 
havuzlarda 320 bin metreküp 
kazı yaptık. Köprünün her iki kule-
sinin ayaklarının oturacağı alanda 
108 bin metreküp kazı yaptığımız 
gibi bu ayakların oturduğu yerde 
keson blokların olacağı yere de 
kazıklar çakıyoruz. Bu kazıkları da 

bugün itibarıyla çakmaya başlıyo-
ruz.” ifadelerini kullandı. 

Birçok köprüden farklı olacak
Bakan Arslan, kazık çakım işlem-
lerinin kısa sürede bitirileceğini 
belirterek, “Kısa sürede inşallah 
bu kazıkları çakmak suretiyle imal 
ettiğimiz keson beton blokları bu-
raya nakledip böylece köprünün 
imalatlarına başlamış olacağız.” 
dedi. Bütün testlerin bitirildiğine 
işaret eden Arslan, “Kulelerin test-
lerini bitirdik. Her kulenin yüksekli-
ği 318 metre. Ayrıca tepe yüksekli-
ği 333 metre ile sadece boy olarak 
değil, kule yüksekliğiyle de rekor 
kırmış olacağız. 46 metrelik tabya 
genişliğiyle dünyanın birçok köprü-
sünden farklı olarak adeta iki ayrı 
köprü yapacağız ve bu iki köprüyü 
9 metrelik bağlantı girişleriyle bir-
birine bağlayacağız. 1915 Çanakka-
le Köprüsü şanına yakışır vaziyette 
sadece büyüklüğüyle değil, teknik 
özellikleriyle de inşallah bir ilk 
olacak. Rabbim inşallah kaza bela 
vermeden bu işi yapabilmeyi nasip 
eylesin.” şeklinde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazdığı mektubu tarih tüpünün içerisine 
koyarak, kule temeline bırakılmak üzere firma yetkililerine verdi.

Geçen yıl 18 Mart’ta temeli atılan köprü, tamamlandığında “Dünyanın 
En Büyük Orta Açıklıklı Asma Köprüsü’ unvanına sahip olacak.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, temel 
atma butonuna, 
Gelibolu Yahya 
Çavuş Görme 
Engelliler Okulu 
öğrencileri ile 
birlikte bastı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Çanakkale’de yapılacak olan 
1915 Çanakkale Köprüsü’nü 

havadan inceledi.


