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ARSLAN’DAN KARS ZİYARETLERİ 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, Kars 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul 
Alibeyoğlu’nu ziyaret ederek, hayırlı ol-
sun dileklerinde bulundu. Kars için birlik-
te çalışmak istediklerini aktaran Arslan, 
hedeflerin büyük konulmasıyla özellikle 
Kars ticaretinde büyük hedeflere ulaşıla-
cağına işaret etti. Bakan Arslan daha son-
ra Kars Ticaret Borsası ile Esnaf ve Sa-
natkarlar Odaları Birliğini de ziyaret etti.   

BAKAN ARSLAN’DAN 19 MAYIS MESAJI

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, 19 Mayıs 

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra-
mı dolayısıyla bir açıklama yaptı. Arslan, 
“Bugün sahip olduğumuz bağımsızlığımız, 
Cumhuriyetimiz, demokrasimiz, çağdaş 
yaşam ve kurumlarımız 19 Mayıs’ta baş-
latılan mücadelenin eseridir. 19 Mayıs’ın 
“Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlan-

ması, gençlerimizin hangi badirelerden 
geçerek bu günlere geldiğimizi öğren-
mesi bakımından bir yenilenme, bir bilinç 
tazelemesi anlamı taşımaktadır. İnanıyo-
rum ki, gençlerimiz 99 yıl önce başlatı-
lan bu mücadeleyi tarihimizden aldıkları 
ilhamla, medeniyet yürüyüşümüzü çok 
daha ileri mesafelere taşıyacaklardır. Bu 
düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin 

kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ol-
mak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün 
kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla 
milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bü-
tün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şük-
ranla anıyor, başta gençlerimizin olmak 
üzere tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra-
mı’nı kutluyorum.” ifadelerini kullandı. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’ın ku-
zeyindeki operasyonu sırasında terö-

ristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade 
Uzman Çavuş Musa Sayan, Mersin’in Tar-
sus ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. 
Hakkari’deki askeri törenin ardından naaşı 
Tarsus ilçesine getiren 28 yaşındaki Musa 
Sayan için babaevinde helallik alındı. Şehi-
din eşi Seher Sayan, 5 aylık kızı Ecrin Nur, 
annesi Elif ve babası Cumali Sayan ile ya-
kınları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-

me Bakanı Ahmet Arslan, Mersin Valisi Ali 
İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge 
ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder 
Gürbüz, Mersin Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Burhanettin Kocamaz, İl Emniyet Mü-
dürü Mehmet Şahne, bazı milletvekilleri, 
askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar ka-
tıldı. Bakan Aslan, şehit ailesine ve yakın-
larına başsağlığı diledi. Arslan, düzenlenen 
cenaze törenini ardından babaevine gitti. 
Vali Ali İhsan Su’yun eşlik ettiği Arslan, ta-

ziye çadırında şehidin annesi Elif ve baba-
sı Cumali Sayan ile yakınlarına başsağlığı 
diledi. Şehit için dua eden Arslan, bir süre 
baba Sayan ile sohbet etti.
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BAKAN ARSLAN, YENİ HAVALİMANINA ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRMAK 
İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA HAVALİMANI ÇEVRESİNDE 
TOPLAMDA 26 ŞERİTLİ YOLLARIN OLACAĞINI SÖYLEDİ.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
İstanbul Yeni Havalimanı bağlantı yolları şantiyesinde ince-

lemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. İncelemenin ardından 
açıklamalarda bulunan Arslan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün Ku-
zey Marmara Otoyolu’nun ilk etabıyla birlikte Odayeri’ne kadar gel-
diği bilgisini verdi ve şöyle devam etti: “ Odayeri’nden havalimanına 
kadar olan 6 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu’nun ilk etabını da 
bitirmiş olacağız, 4 gidiş, 4 geliş otoyol olmak üzere. Ayrıca 4 gidiş, 
4 geliş de yan yollar olmak üzere 6 kilometreyi daha ekim ayı so-
nunda bitirerek havalimanı açıldığında Kuzey Marmara Otoyolu’nu, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, Odayeri üzerinden Mahmutbey’e, 
TEM’e, E-5’e bağlantısını da oluşturmuş olacağız. Böylece üçüncü 
bir aksı daha ekim ayı itibarıyla bitirmiş olacağız. Memnuniyetle ifa-
de etmek isterim ki bu bağlantılar çerçevesinde üstten baktığınızda 
havalimanının yanında 26 şeritli yollar görebileceksiniz.” dedi. 

3. HAVALİMANI 26 ŞERİTLİ 
YOLLARLA ÇEVRİLECEK 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan ile Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın da katılımıyla 
gören göz cihazları dağıtım töreni düzenlendi. Tö-
rende konuşan Bakan Arslan, engelli vatandaşların 
toplumsal hayatta karşılaştıkları zorlukları berta-
raf etmeyi kendilerine görev edindiklerini dile getir-
di. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ortaklaşa 
yürütülen proje kapsamında bugüne kadar iki farklı 
fazda toplam 26 ilde 10 bin cihaz dağıttıklarını dile 
getiren Arslan, bu aşamada 41 ilde 5 bin cihaz daha 
dağıtılacağını söyledi. Arslan, cihaz dağıtılmayan 
illerdeki görme engellilerin, akıllı telefonlarına bu 
uygulamayı indirebilmeleri amacıyla 25 bin kul-
lanıcı için lisans aldıklarını vurgulayarak, görme 
engellilerin hayatlarını kolaylaştırmanın, yaşam-
larına değer katabilmenin kendilerini mutlu ettiğini 
kaydetti. Bakan Arslan, engelli aylıklarını kapıdan 
ödeme uygulamasını hayata geçirdiklerini söyledi.

5 BİN GÖREN GÖZ  
CİHAZI, 41 İLDE 
DAĞITILMAYA BAŞLANDI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanı Ahmet Arslan, Türkiye Gençlik Vakfı 

(TÜGVA) Kars Şubesi’nin açılışına katıldı.

ARSLAN, TÜVGA 
KARS ŞUBESİNİ AÇTI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yapımı devam 
eden Kars-Digor-Iğdır karayolundaki çalışmaları inceledi. Arslan, Rize’den, 

Artvin, Ardahan, Kars, Digor, Iğdır, Ağrı üzerinden İran’a, Van’a Irak’a kadar inen 
18. koridorun eksik halkası olan Kars-Digor-Tuzluca arasındaki bölünmüş yol ya-
pımındaki şantiyeyi ziyaret etti. İnşaat sezonunun çok kısa olduğu bölgede, geçen 
sene 27 kilometre binder seviyesinde bölünmüş yolu sıcak asfalt olarak yaptık-
larını anlatan Arslan, “Bu sene 13 kilometre daha asfalt yol yapacağız. Önümüz-
deki yıl inşallah Digor-Tuzluca arası eksik olan kısımlarını tamamlayarak 18. kori-
dorun bölünmüş yol olarak eksik halkasını tamamlamış olacağız.” bilgisini verdi. 

18. KORİDORUN EKSİK 
HALKASI TAMAMYANIYOR
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye Foto 

Muhabirleri Derneğince (TFMD) düzenle-
nen “Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafla-
rı 2018” ödül törenine katıldı. Törende ko-
nuşan Bakan Arslan, sadece Türkiye’nin 
değil, dünyanın her yanında görev yapan 
foto muhabirlerinin her şartta başarı gös-
terdiklerine işaret ederek,  “Bin bir söz-
cükle anlatamadıklarınızı tek bir karede 

BAKAN ARSLAN, 1915 ÇANAKKALE 
KÖPRÜSÜ’NÜN 18 MART 2022’DE 
HİZMETE AÇILACAĞINI KAYDETTİ.  

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanak-

kale Köprüsü’ne ilişkin değerlendirmeler-
de bulundu. Bakan Arslan, köprünün ku-
leleri arasındaki ayak açıklığının özellikle 
2023 metre olarak belirlendiğini, bunun 
da Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünü 
sembolize ettiğini aktardı. Köprünün bir 
diğer simgesini ise kule yükseklikleri-
nin 318 metre olmasının oluşturduğunu 
anlatan Arslan, “Üçüncü ayın 18’i, bu da 

bir simge. Bu simgeyi pekiştirmek adına 
geçen sene 18 Mart’ta köprünün temelini 
attık. Bu sene 18 Mart’ta köprünün kule 
ayaklarının oturtulacağı kazıkları çak-
maya başladık. Hem de kule ayaklarının 
oturacağı keson beton blokların inşaa-
tını, Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı 
törenle fiilen başlattık.” bilgilerini verdi. 

Arslan, köprünün gelecek yıldan itibaren 
fiilen kurulmaya başlanacağına işaret 
ederek, “Köprünün yapım sözleşmesinde 
bitiş tarihi 2023 görülüyor ise de yakla-
şık 1,5 yıl önce bitireceğiz. Adı, ayak açık-
lığı, kule yüksekliği farklı simgeleri temsil 
eden 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 
2022’de hizmete açılacak.” dedi. 

anlatmak özel bir beceri ister. Fotoğraf-
ların zihinde etkisi çok daha kalıcı, ifade 
gücü çok daha kuvvetli. Siyasetten sana-
ta, bilimden hayata, spordan savaşa her 
konuda birçok kare sizin elinizde sanat ve 
estetik değer kazanıyor. Elinize, gözünüze, 
objektiflerinize, yüreğinize sağlık” ifadele-
rini kullandı. Bakan Arslan, konuşmasının 
ardından, kendisine verilen fotoğraf ma-
kinesi ile salondakilerin fotoğrafını çekti.

ÇANAKKALE 
KÖPRÜSÜ 2022’DE 
HİZMETE GİRİYOR

ARSLAN, YILIN BASIN FOTOĞRAFLARI ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI
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BAKAN ARSLAN, İSTANBUL YENİ HAVALİMANI’NIN 29 
EKİM 2018’DE AÇILACAĞINA YÖNELİK ULUSLARARASI 
KURULUŞLARA BİLDİRİMLERİN YAPILDIĞINI AÇIKLADI. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, yaptığı açıklamada, İstanbul Yeni Havalima-

nı’nda bugün itibarıyla yüzde 89 gerçekleşme sağlandığı-
na işaret ederek, havalimanının 29 Ekim 2018’de açılması 
konusunun artık sadece söylem olmadığını belirtti. Yeni 
havalimanı ile ilgili gerek IATA’ya gerek ICAO’ya 29 Ekim 
2018’de açılacağına ilişkin bildirimlerin yapıldığını anlatan 
Arslan, “Sivil havacılık ve hava taşımacılığıyla ilgili otorite-
lerin hepsinin sistemlerine düştü. Buna ilişkin hazırlıklarımız 
da eş zamanlı sürüyor” değerlendirmesinde bulundu. Ars-
lan, daha önce pistlerin testlerini yaptıklarını dile getirerek, 
“Şimdi de seyrüsefer ve elektronik cihazlarla ilgili 15 Mayıs 
itibarıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesine (DHMİ) ait 
uçaklarla test sürecini başlattık” ifadelerini kullandı. Söz 
konusu testlerin yaklaşık 1 ay süreceğini anlatan Arslan, 
havacılık sektörünün hata kabul etmediğini vurguladı.

29 EKİM İÇİN BİLDİRİMLER YAPILDI

YOL İNŞAATINI İNCELEDİ 
BAKAN ARSLAN ANKARA-
KAHRAMANKAZAN BÖLÜNMÜŞ YOLU’NUN 
TAMAMLANMASI İLE ANKARA’DAN 
KESKİNLER’E KADAR YOLUN KESİNTİSİZ 
HALE GELECEĞİNİ SÖYLEDİ. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Ankara-Kah-

ramankazan bölünmüş yol inşaatında 
incelemelerde bulundu. Arslan, inceleme-
lerinin ardından yaptığı açıklamada, Anka-
ra Çevre Yolu-Kahramankazan hattındaki 
mevcut 2 gidiş-2 geliş yolun 3 gidiş-3 ge-
liş haline getirilmesi konusunda yürütülen 
çalışmalar kapsamında şantiye ziyaretinde 
bulunduklarını söyledi. Karayolları Genel 
Müdürlüğü (KGM) çalışanlarından ve yük-
lenicilerden bilgi aldıklarını belirten Arslan, 
“28,5 kilometrelik Ankara Çevre Yolu’nu, 

Kahramankazan çıkışındaki Keskinler’e ka-
dar 3 gidiş-3 geliş haline getirecek yol ça-
lışmaları kapsamındaki süreçler takip edi-
liyor. Bu kapsamda 12 köprülü kavşaktan 
9’u üst geçit köprülü kavşak, 3’ü alt geçit 
olacak. Ankara’dan Keskinler’e kadar yolu 

kesintisiz hale getirmiş olacağız. Hiçbir şe-
kilde bir hemzemin kavşak olmayacak.” 
diye konuştu. Arslan, trafiğin hiçbir şekilde 
kesintiye uğramayacağına işaret ederek, 
güzergahta günlük ortalama trafiğin yak-
laşık 36 bin araç olduğunu bildirdi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Ars-
lan, Kars Valiliği ve PTT A.Ş arasında imzalanan Gençlik 

Merkezi protokolü için valilikte düzenlenen törene katıldı. Bakan 
Arslan, PTT’nin eğitime desteği çerçevesinde Kars’ta Gençlik 
Merkezi yapılması için protokol imzalandığını ifade ederek, yeri 
de ayarlanan gençlik merkezinin Karslılara ve gençlere hayırlı 
olmasını diledi. 13 Ekim 1921’de Kars Antlaşmasının imzalandığı 
masada, Kars Valisi Rahmi Doğan ile PTT A.Ş Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik protokol imzaladı.

GENÇLİK MERKEZİ 
PROTOKOLÜ İMZALANDI

ARSLAN, ANKARA-KAHRAMANKAZAN
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ARSLAN, TÜRKİYE’NİN 2023 HEDEFLERİNE BİLİM, TEKNOLOJİ VE BUNUN GETİRDİĞİ DİJİTALLEŞME ÇALIŞMALARI İLE ULAŞILABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Dünya Posta 

Birliği (UPU) Dünya CEO Forumu’nun açılışına 
katıldı. Açılışta konuşma yapan Bakan Ars-
lan, İstanbul Dünya Posta Stratejisi’nin posta 
ağ yapısının işlerliğini artırmak, sürdürülebilir 
ve modern ürünler ortaya çıkarmak, pazarın 
ve sektörün etkin işlemesini sağlamak gibi 

üç önemli temel amaç üzerine kurulduğunu 
belirtti. Arslan, “20 Kasım 2017’de Antal-
ya’da bir araya geldiğimiz Uluslararası E-Ti-
caret Konferansı ve UPU Dünya CEO Forumu 
2018’de bu çalışmaların en güzel örneklerini 
ortaya koyduk” dedi. PTT’nin geçmişi ve sun-
duğu hizmetler konusunda katılımcılara bilgi 
veren Arslan, PTT’nin posta, kargo-lojistik, 

e-ticaret, bankacılık, sigortacılık gibi birçok 
alanda vatandaşların hayatını kolaylaştıran 
hizmetler sunduğunu anlattı. Arslan, 4 bin 
870 iş yeri, 41 bin 742 personeli, yaygın hiz-
met ağı ve sektöründeki öncü konumuyla bir 
dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen 
PTT’nin birçok uluslararası başarıya da imza 
attığını söyledi. 

ARSLAN, UPU DÜNYA CEO FORUMU’NA KATILDI

BAKAN ARSLAN, TÜRKMENİSTAN’IN EKONOMİK KALKINMASINDA ROL ÜSTLENMEYE DEVAM EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Türkmenis-

tan’ın başkenti Aşkabat’ta düzenlenen Yeni 
Kalkınma Yolunda Uluslararası Büyük İpek 
Yolu Forumu’na katıldı. Arslan, forumda 
yaptığı konuşmada, Tarihi İpek Yolu’nun, 
sadece malların taşındığı bir ticaret yolu 
değil, ortak kültür ve hafızanın taşındığı 
bir köprü olduğuna işaret etti. Türkmenis-

“TÜRKMENİSTAN’IN KALKINMASINDA 
ROL ÜSTLENMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

tan’da açılışı yapılan Türkmenbaşı Ulusla-
rarası Deniz Limanı’nın Orta Koridor için 
hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan 
Arslan, “Kardeş ülke Türkmenistan’ın bu 
başarısı bizi mutlu ediyor. Diğer yandan 
dünya, Türkmenistan ile Türkiye’nin siya-
si ve ekonomik iş birliğini gıpta ile izliyor. 
Türkiye,  Türkmenistan’ın ekonomik kalkın-
masında rol üstlenmeye devam edecek.” 

Dedi. Türkmenistan Devlet Başkanı Gur-
bangulu Berdimuhamedov ise, “Türkmen-
başı Uluslararası Deniz Limanı, Asya ile 
Avrupa arasında ekonomik iş birliğini üst 
düzeye taşıyacak. Bölgeler ve kıtalar ara-
sı temaslarda yeni stratejik perspektifler 
ortaya çıkaracak, ulusal ekonomiye ivme 
kazandıracak ve uluslararası iş birliğine 
olumlu yansıyacak.” dedi.
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, 12. Uluslararası Elektronik 

Haberleşme Düzenleyiciler Konferansı’na katıldı. 
Arslan, konferansta yaptığı konuşmada, internet 
güvenliğinin son yıllarda ön plana çıktığına işaret 
etti. Arslan, “İnternet güvenliği sağlanmadan eko-
nomik, toplumsal güvenlik de tam manasıyla sağ-
lanamıyor. Bilişim altyapısı zarar gördüğünde ne 
yazık ki yerini alacak alternatif bir altyapı bulun-
muyor. Sorunu yine bilişimle çözmek zorundayız. 
Bu nedenle bireysel, kurumsal, devlet çapında ve 
uluslararası boyutta bunun sağlanması yaşamsal 
önem taşıyor..”  dedi. Türkiye’nin dünyada en fazla 
siber saldırıya uğrayan ülkeler arasında bulunduğu-
na dikkat çeken Arslan, araştırmalara göre Türki-
ye’deki bilgisayarların yüzde 45’inin siber saldırıya 
uğradığını belirtti. Arslan, “Son 16 yılda yaptığımız 
çalışmalar, siber güvenliğe verdiğimiz önem saye-
sinde çok mesafe kat ettik ve bu saldırılardan alnı-
mızın akıyla çıkıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

“SİBER 
SALDIRILARDAN 
ALNIMIZIN AKIYLA 
ÇIKIYORUZ”
TÜRKİYE’NİN DÜNYADA EN FAZLA SİBER SALDIRIYA 
UĞRAYAN ÜLKELER ARASINDA YER ALDIĞINI 
KAYDEDEN BAKAN ARSLAN, “BU SALDIRILARDAN 
ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKIYORUZ” DEDİ. 

Piri Reis Üniversitesi’nce Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan’a fahri doktora tevdi edil-

mesi dolayısıyla tören düzenlendi. Fahri doktor unvanı tevdi 
edilen Bakan Arslan’ın cübbesini, Piri Reis Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Oral Erdoğan, Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Metin Kalkavan ve Bakan Arslan’ın eşi Habibe Arslan 
birlikte giydirdi. Aldığı fahri doktora payesinden duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Arslan, herkese teşekkür etti. Bakanlıkta 
görev yapanlar arasında çok sayıda denizci bulunduğunun al-
tını çizen Arslan, Piri Reis Üniversitesi’nin de denizciliğe ve Tür-
kiye’ye önemli katkılar sunduğunu anlattı. Arslan, denizcilikte 
yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi vererek, Mu-
kaddime yazarı İbn-i Haldun’un “Coğrafya bizim kaderimizdir” 
sözünü anımsattı. Denizlerin ve denizci olmanın Türklerin ve 
Türkiye’nin kaderi olduğunu belirten Arslan, bu kaderin iyiye 
çevirmenin önemli olduğunu söyledi.

BAKAN ARSLAN’A, PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ  
TARAFINDAN FAHRİ DOKTORA ÜNVANI VERİLDİ.

ARSLAN’A 
PİRİ REİS’DEN 
FAHRİ DOKTORA
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Marmaray araçlarının hizmet verdiğini 
bildirdi. Bakan Arslan, saatte 28 sefer 
yapacaklarını belirterek, “Saatte 75 bin 
kişiyi tek yönlü taşıyacağız. İnşallah gü-
nün tamamında 1 milyon 200 bin kişiyi 
Marmaray araçlarıyla taşıyabiliyor ola-
cağız.” şeklinde konuştu.

İki hatta yüzde 82’lik ilerleme 
Bakan Arslan, şöyle devam etti:“ Memnu-
niyetle ifade etmek isterim ki 20 kilomet-

BAKAN ARSLAN, 20 KM’Sİ AVRUPA 
YAKASI, 43 KM’Sİ ANADOLU YAKASI 
OLMAK ÜZERE İSTANBUL BANLİYÖ 
HATTINDA YÜZDE 81’LİK İLERLEME 
SAĞLANDIĞINI BİLDİRDİ.

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

ze-Halkalı Banliyö Hattı’ test sürüşlerini 
başlattı. Halkalı Tren İstasyonu’ndan tre-
ne binerek Kazlıçeşme Tren İstasyonu’na 
kadar test sürüşüne katılarak, bu hatta 
incelemelerde bulunan Bakan Arslan, 
Kazlıçeşme Tren İstasyonu’nda proje-
nin son durumuna ilişkin açıklama yap-
tı. Arslan, projenin Halkalı’dan Gebze’ye 
mevcut banliyö hatlarının metro stan-
dardına getirilmesi ve Marmaray araç-
ları kullanılmak suretiyle 77 kilometre-
lik güzergahın hiçbir aktarma olmadan 
115 dakikada kat edilmesi anlamında 

çok önemli olduğunu aktardı. Arslan, 
bugün projenin Avrupa yakasındaki 20 
kilometrelik mesafeyi test sürüşüyle 
geçtiklerini kaydederek, banliyö hatları-
nın doğu-batı aksındaki raylı sistemlerin 
omurgası olması nedeniyle İstanbullular 
ve İstanbul’un misafirleri için çok önemli 
olduğunu anlattı. Kazlıçeşme’den Ayrı-
lık Çeşmesi’ne kadar olan 13,5 kilomet-
relik mevcut sistemin denizin altından 
inşa edildiğini anımsatan Arslan, 5 yıldır 

İSTANBUL BANLİYÖSÜ 
YÜZDE 81 
TAMAM
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relik Avrupa yakası, 43 kilometrelik de 
Anadolu yakası olmak üzere her iki hatta 
da yüzde 82’lik ilerleme sağlamış durum-
dayız. Şu an itibarıyla işin tamamında yüz-
de 81 ilerleme sağladık. Hedefimiz, ağus-
tos sonu itibarıyla kaba inşaatı bitirmek ve 
sonraki 2 aylık periyotta da şimdiden ça-
lışmalarına başladığımız elektrifikasyon 
ve sinyalizasyon işlerini bitirmek. Sonra 
da sene sonuna kadar test sürüşlerini 
bitirerek aralık ayı sonu itibarıyla hattın 
tamamını işletmeye açmak.” 

“6 farklı raylı sisteme    
yolcu aktarabileceğiz”
Bakan Arslan, 77 kilometrelik ve 43 is-
tasyonluk bu hattın 13 istasyonunda 6 
farklı raylı sisteme yolcu aktarabilecek-
lerini, günde 6,5 milyon yolcuya hizmet 
eden raylı sistemlere Marmaray yolcu-
sunu aktarabilme şansına sahip olacak-
larını aktardı.

Bakan Arslan, Ankara’dan kalkan hızlı 
trenlerin şu an Pendik’e geldiğini kayde-
derek, “Yüksek hızlı trenler sene sonu 
itibarıyla Haydarpaşa’ya gelecek. Hay-
darpaşa Garı’ndaki restorasyon çalış-
malarını bitiriyoruz. Orası yüksek hızlı 
trenlerimize hizmet verecek. Yüksek hızlı 
trenlerimizin bir kısmı Marmaray hattını 
kullanarak Halkalı’ya kadar gelebilecek. 
Önümüzdeki yıl Sivas’a kadar olan hattı 
da bitireceğiz. Sivas’tan kalkan bir yük-
sek hızlı tren önümüzdeki yıldan itibaren 
Haydarpaşa’ya ve Halkalı’ya kadar gele-
bilecek. Şu an inşaat çalışmaları devam 
eden Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattını 
bitirdiğimizde hızlı trenlerimiz Avrupa’ya 
kadar gidebilecek.” ifadelerini kullandı. 

“Gelecek yıl 
Sİvas’tan 
kalkan hızlı 
tren Halkalı’ya 
gelebİlecek”

Bakan Arslan, Gebze-Halkalı 
Demiryolu Hattı’nda hedeflerinin 
Ağustos ayı içerisinde inşaatını 
bitirmek olduğunu kaydetti.
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cong-
resium Ankara’da düzenlenen 10. Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu 

Kongresi ve Fuarı’nın açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Arslan, 
Türkiye’deki demiryolu ağının yüzde 90’ını yenilediklerini, elektrikli ve 
sinyalli hatları yüzde 100 artırdıklarını belirterek, “Hedefimiz 2023’e 
giderken bütün hatlarımızı elektrikli ve sinyalli hale getirmek.” dedi. De-
miryollarına yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Arslan, Türkiye’de 
bugüne kadar 40 milyon kişinin yüksek hızlı trenlerle taşındığı söyledi. 
Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının gelecek yıl, Ankara-İzmir yüksek 
hızlı demiryolu hattının da iki yıl içinde tamamlanmasının planlandığı-
nı anımsatan Arslan, “Böylece küçük Asya ile İpek Yolu güzergahındaki 
Asya ülkelerini birleştiren demiryolu koridorunun en önemli aksların-
dan birini tamamlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu

BAKAN ARSLAN, TÜRKİYE’DEKİ DEMİRYOLU AĞININ YÜZDE 90’INI 
YENİLEDİKLERİNİ KAYDEDEREK, “HEDEFİMİZ 2023’E GİDERKEN BÜTÜN 
HATLARIMIZI ELEKTİRİKLİ VE SİNYALLİ HALE GETİRMEK” DEDİ. 

DEMİRYOLU AĞININ 

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

tanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Kara-
deniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası’nın 
(İMEAK DTO) Meclis Toplantısına katıldı. 
Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada,  
denizcilik alanında son 15 yılda yapılan-
lardan bahsetti. Şöyle devam etti: “ 15 
yılda 354 yasal düzenleme yapıldı. De-
nizlere anlık izleme sistemleri kuruldu. 
Bürokrasi azaldı. Bakanlığımız öncülü-
ğünde, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı 
ve ilgili bakanlıklarla birlikte yeni bir 
yapı kuruyoruz. Vergisel destek ve is-
tisnalar, direkt finansman desteği ve 
hurda desteği gibi çeşitli destekleri sağ-
layacak bir yapı oluşturuyoruz. Bu yapı 
ile ilgili son aşamaya geldik. Bu yeni 
yapı sayesinde ülkemiz koster filosunu 
gençleştirmekle kalmayacağız, ilave 30 
bin kişilik istihdamın da önünü açacağız. 
Ayrıca Türk sahipli yabancı bayraklı bir-
çok geminin de Türk bayrağına geçme-
sine vesile olacağız.” bilgilerini verdi.

DENİZCİLİĞİ 
DESTEKLEYECEK 
YENİ BİR YAPI 
KURULUYOR 

YUZDE 90’I 
YENILENDI
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, Kars Harakani Havalimanı’n-

da yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi. 
Havalimanındaki incelemelerin ardından açıklama 
yapan Arslan, “Çalışmalar memnuniyet verici bir 
şekilde ilerliyor. Şu anda bulunduğumuz pist ile 
mevcut pistle apron arasında taksi yolu yapımı bit-
tikten sonra mevcut taksi yolundan eski pist kulla-
nılmaya devam edilecek ve bundan sonraki kısımda 
da eski taksi yolu bu piste katıldıktan sonra bu pistin 
tamamı bitmiş olacak. Geçen yıl temelleri atılmış-
tı ve ilave ettiğimiz işlerle birlikte Kars’ın kurtuluş 
günü 30 Ekim’de bitirmeyi hedeflemiştik ama şu 
anki işler gösteriyor ki ondan önce de bitebilecek 
durumda. Tekrar arkadaşlara teşekkür ediyorum.”

HARAKANİ 
HAVALİMANI’NDA 
İKİNCİ PİST ERKEN 
HİZMETE GİRECEK 

SABİT ELEKTRONİK HABERLEŞME ALTYAPISININ 
KİRALANMASI PROTOKOLÜ, BAŞBAKAN YILDIRIM VE 
BAKAN ARSLAN’IN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
Başbakan Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle Ankara’da düzenle-

nen Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması Protokolü 
İmza Töreni’ne katıldı. Törende konuşma yapan Arslan, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek vizyonu, Başbakan Yıldırım’ın 
liderliğinde Türkiye’nin dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmesi için ça-
baladıklarını, bu kapsamda hükümet olarak birçok büyük atılım yap-
tıklarını söyledi. Türkiye’nin “bilişim ülkesi” olma yolunda çok önemli 
mesafe kat ettiğini ifade eden Arslan, “Şu anda haberleşme altyapı-
mız sadece insanların bağlantı kurduğu bir ağ olmaktan çıkmış du-
rumda. Hatta artık vatandaşlar tarafından akıllı evler, akıllı şehirler, 
sürücüsüz araçlar, akıllı sağlık, akıllı ulaşım, nesnelerin interneti, En-
düstri 4.0 gibi birçok hizmet talep edilmeye başlandı.” diye konuştu.

İmzalar atıldı
Konuşmaların ardından Başbakan Yıldırım ve Bakan Arslan ile Türk 
Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany, Turkcell Genel Müdürü Kaan Ter-
zioğlu, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, TELKODER 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak ve Türksat AŞ Genel Mü-
dürü Cenk Şen tarafından Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının 
Kiralanması Protokolü ve ikili anlaşmalar imzalandı.

FİBER ALTYAPIDA 
İŞBİRLİĞİ 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, Atatürk 

Havalimanı’nda bulunan İstanbul Hava-
limanları Muhabirleri Derneği (İHMD) 
Başkanı Celal Uçan’ı ziyaret etti. Ziyaret-
te THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ulaştır-
ma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, Dev-

let Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 
Genel Müdürü Funda Ocak da yer aldı. 
Döviz kurlarındaki dalgalanmaların ula-
şım fiyatlarında herhangi bir değişikliğe 
neden olmayacağını belirten Arslan, ge-
lir ve bazı masrafların dövize endeksli 
olduğunu, bu yüzden dövizdeki dalga-
lanma nedeniyle ulaşım fiyatlarında bir 

sıkıntı yaşanmayacağını aktardı. Bakan 
Arslan, bazı projelerle ilgili yurtdışından 
gelen ithal malzemeye bağlı fiyat artış-
ları söz konusu olsa da yapılan işlerle 
alakalı ihracatta rakam artışları yaşa-
nabileceğini bildirdi. Arslan, “Sonuçta 
pahalı alıp ucuz satmıyorsunuz. Önemli 
olan orada o dengeyi yakalamak.” dedi. 

DÖVİZDEKİ DALGALANMA ULAŞIM FİYATLARINI ETKİLEMEYECEK
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bakanlık konferans salonunda 

düzenlenen Liman Tek Pencere Sistemi Protokol törenine katıldı. Törende 
konuşan Bakan Arslan, kişiler herhangi bir işlemle ilgili veriyi girdiklerinde 
Liman Tek Pencere Sistemi ile tüm bakanlıkların ortak olarak veriyi kul-
lanabileceğini belirterek, “Her bakanlık için insanımız ayrı ayrı veri girmek 
zorunda kalmayacak” ifadesini kullandı. Bu sistemin sadece Ulaştırma De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yaptığı 
bir işlem olmadığını, Çevre ve Şehircilik, Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının da 
buraya dahil olacağını kaydetti. Konuşmaların ardından bakanlar Arslan ve 
Tüfenkci, “Liman Tek Pencere Sistemi Protokolü”nü imzaladı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, NTV 

canlı yayınına katılarak gündeme ve 
projelere ilişkin soruları yanıtladı. Kaçak 
geçişlere ilişkin olarak yapılan ceza indiri-
mi hakkında bilgiler veren Bakan Arslan, 
“Birkaç gün önce çıkan bir torba kanunu-
muz oldu o torba kanunuyla imar barışı 
da dahil birçok düzenleme yapıldı. Her-
hangi bir kişinin köprü geçişinden veya 
otoyol geçişinden kaynaklı bir cezası var-
sa onu yeniden yapılandırma şansı vardı. 

Ancak çok sayıda insanımız bu konuda 
bizim muhatabımız ve ciddi miktarlarda 
da cezalar var. Zira daha önceki düzen-
lemeyle kaçak geçen, cezalı geçen birin-
den, 15 gün içinde bakiyesini ödememesi 
halinde, 10 kat ceza alınıyordu. Tabi ama-
cımız, 10 kat ceza alıp insanımızı mağdur 
etmek değil, amacımız caydırıcı olma-
sıydı bunu özellikle vurgulamak isterim. 
Yeni düzenlemeyle 10 kat cezayı 4 kata 
indiriyoruz.  O 4 kat cezayı ödemek duru-
mundalar.“ dedi.

BAKAN ARSLAN, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ İLE 
LİMAN TEK PENCERE SİSTEMİ PROTOKOLÜ’NÜ İMZALADI. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan, 

yaptığı açıklamada, Marmara Denizi 
başta olmak üzere çarpışma, karaya 
oturma gibi nedenlerle hasar gören ya 
da hukuki ihtilaftan dolayı terk edilen 
batık veya yarı batık gemilerin deniz-
leri ve sahilleri kirlettiğini söyledi. 
Arslan, karaya oturan batık veya yarı 
batık gemilere ilişkin tedbirlerin alın-
ması ve satışı dahil gerekli işlemlerin 
yapılması yetkisinin liman başkanlık-
larına verildiğini anımsatarak, “Bu kap-
samda liman başkanlıklarımız tarafın-
dan hemen 25 gemi hakkında işlem 
başlatıldı ve 2 geminin icraen satışı 
tamamlandı. Yılsonuna kadar büyük 
bölümünün sökülmek üzere satışının 
yapılmasını planlıyoruz.” dedi. Deniz-
lerin terk edilen batık veya yarı batık 
gemilerden temizlenmesinin yanı sıra 
milli kaynakların yerinde kullanılması 
açısından da önemli getiri sağlayacağı-
na dikkat çeken Arslan, “Böylece söz 
konusu gemilerin ekonomiye kazandı-
rılmasıyla hem ülkemiz hem de firma-
lar milyarlarca liralık zarardan kurtu-
lacak.” şeklinde konuştu. 

HAYALET GEMİLER 
EKONOMİYE 
KAZANDIRILACAK

LİMAN TEK PENCERE 
SİSTEMİ GELİYOR 

HGS CEZALARINA İNDİRİM MÜJDESİ 

BAKAN ARSLAN, ‘HAYALET’ OLARAK 
ADLANDIRILAN BATIK VE YARI BATIK GEMİLERİN 
TEMİZLENMESİYLE ÜLKE EKONOMİSİNE BÜYÜK 
KATKI SAĞLAYACAĞINI KAYDETTİ.
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars 
Kültür Merkezi’nde ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK’ın hizmete 

veriliş törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Arslan, geleceğin, bilgi ve 
iletişim çağıyla çok daha anlamlı hale geleceğini, bu bilinçle haberleşme 
sektörünü büyütmek ve ülkeyi bu alanda en üst sıralara taşımak için çalış-
tıklarını söyledi. Arslan, ULAK’ın haberleşme gibi ulusal güvenliği yakından 
ilgilendiren ve milli üretimi şart olan alanda atılan dev bir adım olduğuna 
dikkat çekti. Space X firmasının Falcon 9 roketiyle Uzay ve Havacılık Genel 
Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesinin birlikte geliştirdiği deneysel 
uydunun fırlatıldığını ve yörüngesine yerleştiğini aktaran Arslan, söz konu-
su uydudan verilerin alınmaya başladığını kaydetti. Kars Akıllı Şehir Projesi 
hakkında da bilgi veren Arslan, projeyle kaynak tasarrufunun en üst düzeye 
çıkacağını, şehir güvenliğinin çok daha etkin sağlanacağını anlattı. Arslan, 
daha sonra Kars’ın Akdere ve Karakale köylerinde kurulan yerli baz istas-
yonu ULAK üzerinden telekonferans yaptı.

BAKAN AHMET ARSLAN’IN KATILIMI İLE ULAK’IN HİZMETE 
VERİLİŞ TÖRENİ KARS’TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

TÜRK HAVALİMANLARININ 
AVRUPA’DAKİ YÜKSELİŞİ 
DEVAM EDİYOR 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Avrupa Hava-

limanları Konseyinin (ACI EUROPE) yılın ilk 
çeyreğine ilişkin raporunu değerlendirdi. 
Avrupa’nın en çok büyüyen havalimanla-
rının İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen 
ile Antalya havalimanları olduğunu ifade 
eden Arslan, “Yılın ilk çeyreğinde yol-
cu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yüzde 
21,5, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yüz-
de 18,5, Antalya Havalimanı’nda ise yüzde 
16,5 arttı” diye konuştu. Arslan, söz konu-
su dönemde Lizbon Havalimanı’nın yüzde 
15,8 artışla dördüncü, Moskova Havalima-
nı’nın yüzde 11,9 artışla beşinci sırada yer 
aldığını bildirdi. Bakan Arslan, Yılda 10 mil-
yon ile 25 milyon aralığında yolcuya hiz-
met verilen havalimanları sıralamasında 
da Ankara Esenboğa Havalimanı’nın yüz-
de 47,8 artışla yolcusunu en fazla artıran 
havalimanı olduğuna dikkat çeken Arslan, 
Esenboğa Havalimanı’nı yüzde 19,5 ile Tel 
Aviv, yüzde 16,9 ile Budapeşte, yüzde 15,3 
ile Kiev, yüzde 15,1 ile İzmir Adnan Mende-
res Havalimanı’nın izlediğini belirtti. 

BAKAN ARSLAN, TÜRK HAVALİMANLARININ, 
AVRUPA LİSTELERİNDEKİ YÜKSELİŞİNİN 
DEVAM ETTİĞİNİ AÇIKLADI. 

MİLLİ BAZ İSTASYONU
ULAK KARS’TA 
HİZMETE GİRDİ
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Kurulda konuşan Bakan Arslan, PTT 
Messenger yazılımının kendi bakan-

lığı, diğer bakanlıklar, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı, TAI gibi birçok kuruluş tara-
fından yapılan testlerinin başarıyla sonuç-
landığını vurguladı. Bakan Arslan, “Bizim 
hedeflerimiz var, biz büyüyen, gelişen ve 
ülkemizi geleceğe taşıyan bir PTT’den bah-
sediyoruz.” dedi. Arslan, PTT’nin bugün 
güçlü kurumsal yapısıyla posta, kargo-lo-
jistik, elektronik ticaret, bankacılık, sigorta-
cılık gibi birçok alanda vatandaşların haya-
tını kolaylaştıran işlemler yaptığına işaret 

Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan 

ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, PTT AŞ ile Esnaf ve Sanat-
karlar Genel Müdürlüğünün iş birliğiy-
le hazırlanan Esnaf Kart’ın tanıtımına 
katıldı. Düzenlenen törende konuşan 
Bakan Arslan, iki kurumun sinerjilerini 
birleştirerek 1 milyon 700 bini aşkın 
esnaf ve sanatkara yönelik çıkardığı 
Esnaf Kart’ın önemli katkı sağlayaca-
ğını söyledi. Girişimci desteğinden fa-
izsiz kredilere kadar birçok düzenleme 
yaptıklarını anımsatan Arslan, tanıtı-
mı yapılan Esnaf Kart ile de kurumlar 
tarafından esnafların değişen ve geli-
şen ekonomik yaşama uyum sağlaya-
rak, yeni yaşam tarzından fazla katkı 
sağlamasına vesile olduklarını bildirdi.

TÜRKSAT ve Orman ve Su İşle-
ri Bakanlığı Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü arasında “Ulusal Su Bilgi 
Sistemi Yaygınlaştırılması ve Sürdürü-
lebilirliğinin Sağlanması (FAZ II) Proje-
si” imza töreni gerçekleştirildi. Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı’nda gerçekleşen 
imza törenine Türksat Genel Müdürü 
Cenk Şen ve Su Yönetimi Genel Müdü-
rü Dr. Bülent Selek ile kurum yetkilileri 
ve Türksat proje personeli katıldı. Ger-

çekleştirilen proje ile ülkemizde suyun 
tek bir sistem aracılığıyla yönetilmesi 
ve vatandaşa e-Devlet Kapısı üzerinden 
hizmet verilmesi amaçlanıyor. 

ESNAF KART 
TANITILDI 

TÜRKİYE’NİN SUYU ARTIK 
TEK ELDEN YÖNETİLECEK 

ederek, şirketin 4 bin 870 iş yeri ve 
41 bin 742 çalışanla hizmet verdiği-
ni söyledi. Bakan Arslan, PTT’de is-
tihdam edilecek 5 bin kişi için sınav 
başvurularını aldıklarını belirterek, 
“Üniversitelerimizin yapacağı yazılı 
sınav sonucunda mülakatla gerekli 
test ve değerlendirmeleri gerçek-
leştirdikten sonra bu arkadaşları 
bünyemize katacağız.” dedi.

“PTT ARTIK ÇOK DAHA GÜÇLÜ”

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE 
HABERLEŞME BAKANI AHMET 
ARSLAN, PTT VE TÜRK TELEKOM 
VAKFI 24. OLAĞAN GENEL 
KURULU’NUN AÇILIŞINA KATILDI. 
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DHMİ GENEL MÜDÜRÜ OCAK, İSTANBUL YENİ 
HAVALİMANI’NDA İLK TEST UÇUŞUNUN YAPILDIĞINI VE 
PİSTİN İNİŞ VE KALKIŞLARA HAZIR OLDUĞUNU KAYDETTİ. 

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

29 Ekim’de açılması planlanan İstanbul Yeni 
Havalimanı’nda ilk uçuşun gerçekleştirildiğini 
kaydetti. DHMİ’ye ait Cessna Citation XLS tipi 
test uçağının pistte kalibrasyon uçuşu yap-
tığını anlatan Ocak, “Kuruluşumuzun Ces-
sna Sitation XLS tipi test uçağı, seyrüsefer 

testi için yapımı yeni tamamlanan 3 bin 750 
metre uzunluğundaki pist üzerinde kontrol 
uçuşu gerçekleştirdi. Piste teker koymaya-
rak pas geçen uçak, seyrüsefer cihazlarının 
doğru çalışıp çalışmadığı kontrolünü ger-
çekleştirdi. Yapılan kontrollerde sistemlerin 
düzgün çalıştığı, pistin iniş ve kalkışlara uy-
gun olduğu görüldü.” ifadelerini kullandı. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, Müs-

teşar Yardımcısı Orhan Birdal ve TCDD Genel 
Müdürü İsa Apaydın, TCDD Sivas 4. Bölge’nin 
düzenlediği iftar programına katıldı. İftara Si-
vas Valisi Davut Gül, TCDD Taşımacılık A.Ş. Ge-
nel Müdürü Veysi Kurt, TÜVASAŞ Genel Müdürü 
Prof. Dr. İlhan Kocaarslan, TCDD Genel Müdür 
Yardımcıları İsmail Hakkı Murtazaoğlu ve İsma-
il Çağlar ve bölge personeli katıldı. TCDD Genel 
Müdürü İsa Apaydın, iftar sonrası Bölge Müdür-
lüğünde ve Sivas Gar havzasında bulunan işyer-
lerinde incelemelerde bulunarak personel ve 
yolcuların görüş ve önerilerini dinledi.

AKA, DEMİRYOLCULARLA 
İFTARDA BULUŞTU

TCDD Taşımacılık AŞ ile İran İslam 
Cumhuriyeti Demiryolları (RAI) ara-

sında Tebriz-Van ile Tahran-İstanbul arasın-
da yeniden tren seferlerinin başlatılması 
için toplantı düzenlendi. Toplantıya TCDD 

Taşımacılık AŞ. Genel Müdür Yardımcısı 
Erol Arıkan, Yolcu Taşımacılığı Dairesi Baş-
kan Yardımcısı Yusuf Çağatay ile İran İslam 
Cumhuriyeti Demiryolları Yolcu İlişkilerin-
den Sorumlu Başkan Yardımcısı Hassan 

Mousavi başkanlığında bir heyet katıldı. 
Varılan ikili mutabakata göre bu yıl RAI’ye 
ait vagon ve lokomotiflerle Tebriz-Van ara-
sında tren seferlerinin başlatılması ile ilgili 
çalışmalara başlanılmasına karar verildi. 

TEBRİZ-VAN SEFERLERİ YENİDEN BAŞLIYOR

3. HAVALİMANI UÇUŞA HAZIR



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Anadolu Ajan-

sı (AA) Editör Masası’nda, editör ve muha-
birlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 
Kanal İstanbul projesi hakkında bilgil veren 
Arslan, İstanbul’un içinden deniz geçen dün-
yanın tek kenti olduğunu ve şehri koruma 
sorumluluğuyla Kanal İstanbul Projesi için 
yola çıktıklarını söyledi. Ardından, “Yılda 50 
bin geminin geçtiği tehlikeye maruz kalan 
boğazın, bu tehlikesini en aza indirgememiz 
gerekiyor. İstanbul’u tehlikeden arındırmak, 
özellikle tehlikeli madde taşımacılığından 
kaynaklı boğazdaki yükü azaltmak, tarihi do-
kuyu korumak, artan ve büyüyen talebi kar-

şılamak adına alternatif bir suyoluna ihtiyaç 
vardı.” değerlendirmesinde bulundu. Kanal 
İstanbul Projesi kapsamında gerekli sondaj-
ların yapıldığını, belli bir aşamaya gelindiğini 
anlatan Arslan, “Kanaldan geçebilecek gemi 
büyüklüklerine bağlı olarak simülasyon ça-
lışmalarımız devam ediyor. Bu simülasyon 
çalışmaları çerçevesinde geçecek gemilerin 
oluşturacağı dalga boyuna bağlı olarak na-

BAKAN ARSLAN, KANAL İSTANBUL 
PROJESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI 
BİTİRİP, SÜRECİ BAŞLATMAK VE 
KAZMAYI 2018 YILI SONUNDA 
VURMAK İSTEDİKLERİNİ AÇIKLADI. 

MİLLİ TEKNOLOJİYLE ÜRETİLEN UBAKUSAT’IN YÖRÜNGESİNE YERLEŞTİĞİNİ KAYDEDEN BAKAN ARSLAN, 
UYDUNUN AMATÖR HABERLEŞMENİN YANI SIRA PEK ÇOK BİLİMSEL DENEY İÇİN DE KULLANILACAĞINI SÖYLEDİ.

İLK KAZMA 2018’DE

MİLLİ TEKNOLOJİYLE ÜRETİLEN UBAKUSAT YÖRÜNGESİNE YERLEŞTİ

vigasyon çalışmalarımız da sürüyor. Bunları 
bitirdiğimizde, Kanal İstanbul ile ilgili nihai 
kesit ve geçecek gemi boyu kararımızı ver-
miş olacağız. Çalışmaların bitirilmesine bağlı 
olarak bu yıl içinde, ihale etmeyi hedefliyo-
ruz ve bunu yaparken de birçok karma mo-
deli birlikte kullanmayı düşünüyoruz. Bu yıl 
içinde çalışmaları bitirip, süreci başlatmak 
ve kazmayı vurmak istiyoruz.” dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı 

açıklamada, Havacılık ve Uzay Teknolo-
jileri Genel Müdürlüğü ile İTÜ tarafından 
geliştirilen UBAKUSAT’ın 3 Nisan gece-
si saat 23.30’da Florida Kennedy Uzay 
Merkezi’nde gerçekleştirilen fırlatmayla 
Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderil-
diğini anımsattı. Söz konusu fırlatmanın, 
Elon Musk’a ait Space X firmasının Fal-
con 9 roketiyle yapıldığı bilgisini veren 
Arslan, “Roketle uzaya gönderilen kargo 
kapsülünde, UBAKUSAT’ın yanı sıra İTÜ 

tarafından geliştirilen ve uzay radyasyo-
nuna karşı zırh malzemesi olarak kulla-
nılacak ‘canlı polimeri’ de test amacıyla 
Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönder-
dik.” bilgilerini verdi. 

11 Mayıs gecesi yörüngeye girdi
Bakan Arslan, bu materyallerin, açık uzay 
şartlarında test edileceğinin altını çizdi. 
Kenetlenmenin 4 Nisan’da başarıyla ger-
çekleştiğini aktaran Arslan, UBAKUSAT 
uydusunun ise 11 Mayıs gecesi yörüngesi-
ne başarıyla yerleştirildiğini kaydetti.

KANAL İSTANBUL’DA


