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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Ars-
lan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ile tedavi 

gördüğü hastanede hayatını kaybeden Akyaka Belediye Baş-
kanı Muhammed Toptaş`ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 
Bakan Arslan, Muhammed Toptaş’a Allah’tan rahmet, yakın-
larına sabır diledi. Ars-
lan, merhum Toptaş’ın 
Akyaka ilçesine önemli 
hizmetler yaptığına işa-
ret ederek, “Altın gibi 
bir kalbi vardı o yüzden 
Rabbim mekanını cen-
net eylesin.” ifadelerini 
kullandı. Taziye ziyare-
tinde Bakan Arslan ve 
Kaya’ya, Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Karaçanta, AK 
Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Ardahan Be-
lediye Başkanı Faruk Köksoy, bazı protokol üyeleri eşlik etti.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, Anadolu Ajansı’nın (AA) 98. Kuruluş yıldö-

nümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, AA’nın halkı bilgilen-
dirdiğini, halktan aldıklarını ilgili birimlere aktardığını dile 
getirdi. Bakanlığının insanları ulaşır, erişir hale getirdiğini 
anlatan Arslan, yapılanları vatandaşa ulaştırmak adına 
aracılık yapan AA’nın da ulaşma, eriştirme anlamında bir 
görev gerçekleştirdiğini bildirdi. Arslan, “Anadolu Ajansı, 
coğrafyanın bu kadar karışık olduğu bir dönemde hassa-
siyet oluşturmak ve dünyanın bunların farkına varıp bun-
lara sahip çıkması adına çok önemli aracılık görevi üstle-
niyor.” ifadesini kullandı. Gazetecilerin zaman zaman kendi 
hayatını hiçe sayarak görevini yerine getirdiğini vurgula-
yan Arslan, bu yolda hayatını kaybeden basın mensupla-
rına rahmet dileyerek, onları minnetle yad ettiğini söyledi.

ANADOLU AJANSI 98 YAŞINDA

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden arın-
dırılmış Suriye`nin Halep kentine bağlı Mera belde-

sinde görevliyken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan 
Piyade Uzman Çavuş İdris Özer, memleketi Osmaniye`de 
toprağa verildi. Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundan 
alınan Özer’in naaşı, ambulansla ilk olarak merkeze bağlı 
Akyar köyünde bulunan baba evine getirildi. Burada he-
lallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze töreninin 
yapılacağı Akyar köyü mezarlığına getirildi. Mezarlıktaki 
törende şehidin ailesi ve yakınları hazır bulunurken, tö-
rene Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, Adana Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, 
askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Ars-
lan, Kızılcahamam’da Çam Therma Resort’de düzenle-

nen UDHB Koordinasyon Toplantısına katıldı. 

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İDRİS 
ÖZER, TOPRAĞA VERİLDİ

UDHB KOORDİNASYON 
TOPLANTISI YAPILDI 

ARSLAN, MERHUM 
TOPTAŞ’IN AİLESİNE TAZİYE 
ZİYARETİNDE BULUNDU 



Hizmete girdiğinde dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Ha-
valimanı’nın ilk ziyaretçileri, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 7 bölgeden 

gelen 70 çocuk oldu. Arslan, havalimanı tasarlanırken geleceği düşündüklerini 
belirterek, “Biz attığımız her adımda, bu havalimanında olduğu gibi geleceğimizi 
ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızı düşünüyoruz. Amacımız çocuklarımıza 
gelişmiş ve daha temiz bir Türkiye bırakmak. Geleceğimizi emanet edeceğimiz 
çocuklarımızın, şimdiden Türkiye’nin en büyük projesi olan İstanbul Yeni Hava-
limanı’nı görmelerini istedik ve değerlerine sahip çıkmaları gerektiğini hatırlat-
mak için Türkiye’nin 7 bölgesinden 70 çocukla havalimanında bir araya geldik.” 
dedi. Havalimanının büyüklüğünden etkilenen çocuklar, İstanbul’un simgelerin-
den olacak ödüllü hava trafik kontrol kulesini ve pisti gezdi. Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çocuklara havalimanını gezdirerek bilgi 
verdi, sorularını yanıtladı. Arslan, havalimanında fiziki ilerlemenin yüzde 85’i 
geçtiğini belirterek, 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok 
misafirin teşrifleriyle havalimanının hizmete açılacağını söyledi. 

BAKAN ARSLAN, 7 BÖLGEDEN GELEN 70 ÇOCUKLA BİRLİKTE 
İSTANBUL YENİ HAVALİMANI’NI GEZEREK, 
ÇOCUKLARA BİLGİ VERDİ, ONLARIN SORULARINI YANITLADI. 

23 NİSAN ULUSAL 
EGEMENLİK VE ÇOCUK 
BAYRAMI MESAJI

ÇEŞME ALAÇATI 
HAVALİMANI 2020’DE 
HİZMETE GİRİYOR 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, 23 Nisan Ulu-

sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle 
yaptığı açıklamada, “23 Nisan 1920, vatanın 
işgal edildiği, milletin yok olmanın eşiğine 
geldiği hayati bir dönemde, Türk milletinin 
yeniden dirilişinin timsalidir. Çocuklarımız; 
barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin 
temsilcileri, aydınlık yarınlarımızın güven-
cesidir. Ulusun, egemenliğini kendi eline al-
dığı bu günde, tüm çocuklarımızı ve gençle-
rimizi, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk 
devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip 
çıkma iradesi içinde görmenin huzuru için-
deyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın 98. Yılını kutluyor, tüm çocuk-
larımıza ve yurttaşlarımıza esenlikler dili-
yorum.” ifadelerini kullandı. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Çeşme Alaça-

tı Havalimanı ile ilgili müjdeyi verdi. Arslan 
yaptığı açıklamada, “Genel havacılığa hizmet 
verecek Çeşme Alaçatı’da bir havalimanı inşa 
edeceğiz. İhalede 5 firma teklif verdi. Termi-
nal Yapı firması Çeşme Alaçatı Havalimanı 
ihalesini kazanan firma olarak belirlendi. 2 
yıl boyunca inşa süresi artı 25 yıl boyunca 
işletecek. 18 milyon 900 bin avroluk yatırım 
yapacak ve buna karşılık 25 yıl işletecek. 
İşletme modeli ise diğer yap-işlet-devret 
projelerinden farklı olarak 25 yıl boyunca 
işletirken cirosunun yüzde 20,20’sini idare 
olarak bize verecek.” dedi. Arslan, havalima-
nı inşaatının temelinin kısa sürede atılacağını, 
2020’de genel havacılığa hizmet vermeye 
başlayacağını sözlerine ekledi.

YENİ HAVALİMANI’NIN 
İLK KONUKLARI 
ÇOCUKLAR OLDU
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BAKAN ARSLAN, PTT, BELBİM 
VE TURKCELL ARASINDA 
TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ YEMEK 
KARTINI ÇIKARMAK İÇİN İŞ BİRLİĞİ 
ANLAŞMASI İMZALANDIĞINI 
KAYDETTİ.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, PTT AŞ, BEL-

BİM AŞ ve Turkcell arasında, Türkiye’nin ilk 
yerli yemek kartını çıkarmak için iş birliği 
anlaşması imzalandığını belirterek, “Yüzde 
85’inde yabancı sermayeli yatırımcıların 
hakim olduğu 7 milyar liralık yemek kartı 
pazarında yerli oyuncuyla kuralların yeni-
den belirlenmesini bekliyoruz.” dedi. Ars-
lan, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yemek 
kartı sektörüyle 25 yıl önce tanıştığını söy-
ledi. Sektörde 200 bine yakın restorandan 
alınan komisyon ücretlerinin yüzde 15’e 
ulaştığını, vadenin de 60 güne kadar yük-
seldiğini hatırlatan Arslan, bunun üzerine 

YERLİ YEMEK KARTI GELİYOR 

YABANCI PLAKALI ARAÇLARIN 
KAÇAK GEÇİŞLERİNE SIKI DENETİM 
BAKAN ARSLAN, YABANCI 
PLAKALI ARAÇLARIN OTOYOL VE 
KÖPRÜLERDEN KAÇAK GEÇİŞLERİNE 
SIKI DENETİM GETİRİLDİĞİNİ BİLDİRDİ. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı 

açıklamada, yabancı plakalı araçların 
şu ana kadar Türkiye’nin otoyol ve köp-
rülerinden kaçak geçiş yaptığında cezai 
işleme tabi tutulmadığını ve bunun ülke 
ekonomisi açısından ciddi zarara neden 
olduğunu söyledi. Yabancı plakalı araç-
lara uygulanan geçiş ücretlerine yönelik 
çalışmaların uzun süredir devam ettiğini 
belirten Arslan, ücretli karayollarında 
yabancı plakalı araçlara ait geçiş ücretle-

ri ve idari para cezalarının tahsiline ilişkin 
yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe girdiğini anımsattı. Ars-
lan, söz konusu yönetmelik kapsamında 
geçiş ücreti ve idari para cezası borcu 
olan yabancı plakalı araçların borçları-

nı ödemeleri gerektiğine işaret ederek, 
“Yabancı plakalı araç sürücüleri, Türk 
vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın 
ücretli karayolundan kaçak geçiş yap-
maları halinde belirlenen para cezasını 
ödeyecek” dedi.

Türkiye’nin ilk yerli yemek kartını çıkarmak 
için PTT, BELBİM ve Turkcell arasında iş 
birliği anlaşması yapıldığını bildirdi. Arslan, 
söz konusu şirketlerin katılımıyla yüzde 
100 yerli sermayeyle yemek kartı şirketi 
kurulduğuna işaret ederek, “Ortak giri-
şimin en büyük hedefi, milli sermayeyle 
hayata geçirilen yemek kartının, sektörde 
kuralları belirleyen marka olarak Türki-

ye’ye hizmet etmesi.” diye konuştu.

“Hem yemek kartı hem İstanbulkart”
Türkiye’nin ilk yerli yemek kartının aynı za-
manda “İstanbulkart” özelliği taşıyacağını 
bildiren Bakan Arslan”Yerli kart, sadece ye-
mek kartı olmakla kalmayıp İstanbulkart’ın 
bütün özelliklerini de bünyesinde barındıra-
cak.” dedi.
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ah-
met Arslan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile 

birlikte Türk Telekom Genel Müdürlüğü Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen MEB-Türk Telekom Okul Yapım Pro-
tokolü imza törenine katıldı. Törende konuşan Bakan 
Arslan, Çinlilerin “Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, 10 yıl 
içinse ağaç ekin, 100 yıl içinse insanları eğitin.” atasözü-
nü anımsatarak, yakın geleceği düşünerek tarıma önem 
verdiklerini, on yıllarını düşündükleri için ülkenin her kö-
şesine milyarlarca ağaç diktiklerini, ülkenin her yerinde 
altyapı yatırımları yaptıklarını söyledi. Arslan, ülkenin 
gelecek 100 yılını düşündükleri için de çok önemsedikleri 
eğitimi ihmal etmeden el ele iş birliği yaptıklarını belirtti. 
Bu topraklarda barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşama 
imkanının eğitimle söz konusu olduğunu vurgulayan 
Arslan, bunun için Cumhuriyet’in ilk yıllarında başlatılan 
okuma yazma seferberliğine büyük ölçüde ulaştıklarını 
bildirdi. Bakan Arslan şöyle devam etti: “Türk Telekom, 
50 milyon liralık yatırımla 5 şehrimize, 112 derslikli top-
lam 6 okul, 50 yataklı yeni bir öğretmenevi ile bir öğ-
retmenevinin bakım ve onarımını yapacak.” 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı Pichet Duronka-

veroj ile bir araya geldi. Görüşme öncesi açıklama yapan Bakan 
Arslan, iki ülke arasında 2016’da 1,6 milyar dolar olan ticaret 
hacminin, geçen yıl 2,1 milyar dolara yükseldiğini söyledi. İki ülke 
arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha dengeli gelişeceğini 

ve güçleneceğine iliş-
kin inancını dile getiren 
Arslan, “Çağımızda e-ti-
caret çok ivme kazandı. 
e-ticaret gönderilerinin 
çoğunlukla Asya ülke 
menşeli olduğunu bili-
yoruz. Bu anlamda PTT 
Genel Müdürlüğümüz 

başarılı işler yapıyor.” diye konuştu. Arslan, Tayland ile yapılacak 
işleri ele alacaklarını belirterek, “Bugün burada iki ülkenin ulaştır-
ma, denizcilik ve özellikle haberleşme alanındaki ilişkilerini ele alıp 
bu iş birliklerini daha ileri nasıl taşıyabiliriz, bunları değerlendire-
ceğiz.” ifadesini kullandı.

“İlişkilerin güçlenmesini temenni ediyoruz”
Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı Duronkaveroj ilk defa gel-
diği Türkiye’de kendini evinde gibi hissettiğini söyledi ve “Türkiye ve 
Tayland arasında deniz taşımacılığı olmak üzere iletişim ve diğer ticari 
alanlardaki ilişkilerin ileride de güçlenmesini temenni ediyoruz.” dedi.

BAKAN ARSLAN, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE TÜRK 
TELEKOM ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL İLE 
TÜRK TELEKOM’UN 50 MİLYON LİRALIK YATIRIM 
YAPACAĞINI AÇIKLADI. 

BAKAN ARSLAN, TAYLAND VE TÜRKİYE ARASINDA 2016’DA 
1,6 MİLYAR DOLAR OLAN TİCARET HACMİNİN, 2017 
SONUNDA 2,1 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİĞİNİ SÖYLEDİ. 

TÜRK 
TELEKOM’DAN 
EĞİTİME 50 
MİLYON LİRALIK 
YATIRIM “TAYLAND’LA TİCARET 

HACMİ 2,1 MİLYAR 
DOLARA YÜKSELDİ”
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma 

Bakanı Tolga Atakan ve beraberindeki heyetle ma-
kamında bir araya geldi. Görüşmede konuşan Bakan 
Arslan, yakın zamanda görevine başlayan Atakan’ı 
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Türkiye’nin, KKTC’lilerin geleceğe güvenle bakma-
larına ve ekonomik açıdan gelişmişlik düzeylerinin 
artırılmasına çok önem verdiğini kaydeden Arslan, 
KKTC’deki ulaştırma yatırımları hakkında da konuş-
tu: “2012-2020 KKTC Karayolu Master Planı kapsa-
mında 2020 yılına kadar 255 kilometre bölünmüş, 
145 kilometre tek yol olmak üzere yaklaşık 400 ki-
lometre yol yapmayı hedeflemiş durumdayız. Söz 
konusu Master Planı uygulama projesi içinde 2018 
yılında 70 milyon lira ödenek ayırmış durumdayız. 
Bu yıl itibarıyla KKTC’de dört adet yol yapımı ile 
bir adet onarım ve üstyapı takviye ihalesi yürütül-
mektedir. Toplam proje bedeli 396 milyon lira olup 
122 milyon liralık kısmı harcanmıştır ve 2020 yılına 
kadar da 68 kilometre bölünmüş yol, 14 kilometre 
tali yol yapılarak yaklaşık 274 milyon lira yatırım 
yapılması hedeflenmektedir.” 

400 KİLOMETRE 
YENİ YOL HEDEFİ
KKTC BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA 
BAKANI ATAKAN İLE BİR ARAYA GELEN 
BAKAN ARSLAN, KKTC’YE 2020 YILINA 
KADAR 400 KİLOMETRE YOL YAPMAYI 
HEDEFLEDİKLERİNİ KAYDETTİ. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Ars-
lan, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar 

Taşkın Koç’un hazırlayıp sunduğu Basın Kartı programına ko-
nuk oldu. İnternete sansür getirileceği iddialarını değerlendiren 
Arslan, “Amacımız hiçbir zaman sansür değil ama gençlerimizi, 
geleceğimizi korumak gibi bir sorumluluğumuz var. Nitekim şu 
an RTÜK televizyon yayınlarını denetliyor. Ailelerimiz de bun-
dan memnun. Hatta ailelerimiz zaman zaman şikayet ediyor 
neden yeteri kadar denetlenmiyor diye. Denetlemek ayrı bir 
şey sansür ayrı bir şey.” dedi. 

Tünel ve köprülere ödenen garanti ücret
Bakan Arslan, yap işlet devret yöntemiyle inşa edilen Yavuz 
Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüleri ile Avrasya Tüneli’ne 
ödenen garanti bedellerine de açıklık getirdi. Arslan, “Bakın İs-
tanbul İzmir Otoyolu yaklaşık 10 milyar dolar, 3 buçuk milyar 
da Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü katın, 13 buçuk, 1 buçuk da 
Avrasya’yı katın. Eğer 15 milyar dolar kredi bulmuş olsaydık biz 
şimdi kredi faizleriyle birlikte en az 10 milyar Türk Lirası para 
ödüyor olacaktık. Kredi faizleriyle birlikte. Bunun yerine 3,4 
ödüyoruz. 2-2 buçuk yıl içinde garanti rakamlara ulaşılacak ve 
artık para ödenmeyecek.” ifadelerini kullandı. 

TRT HABER BASIN KARTI PROGRAMINA KONUK OLAN 
BAKAN ARSLAN, YAP-İŞLET-DEVRET YÖNTEMİYLE İNŞA 
EDİLEN PROJELERE ÖDENEN GARANTİ ÜCRET ÜZERİNDEKİ 
SPEKÜLASYONLARIN ASILSIZ OLDUĞUNU KAYDETTİ. 

BAKAN ARSLAN, TRT 
HABER’E KONUK OLDU KKTC’YE
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SARIKAMIŞ TURİZM MASTER PLANI VE FİZİBİLİTESİ PROJESİ TOPLANTISINDA KONUŞAN BAKAN ARSLAN, 
“HEDEFİ BÜYÜK TUTUN, PLANLAMAYI BÜYÜK YAPIN, BİZ İNŞALLAH GEREKENLERİ YERİNE GETİRİRİZ.” DEDİ. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, Kars 

Valiliği’nde DAP Bölge Kalkınma İda-
resi Başkanlığınca düzenlenen, Sarıka-
mış Turizm Master Planı ve Fizibilitesi 
Projesi toplantısına katıldı. Proje sunu-
munun ardından konuşan Bakan Ars-
lan, Sarıkamış’ta kış turizminin önemli 
bir yere geldiğini belirtti. Hazırlanan 
projenin yetersiz olduğunu kaydeden 
Arslan, “Sarıkamış Kış Turizm Merkezi 
diyoruz, kayak merkezi diyoruz, kayak 

merkezi dediğimiz andan itibaren çok 
daha kompleks bir yapıyla burayı kurgu-
lamamız gerektiğinin farkındayız çünkü 
bizim bildiğimiz kış turizm merkeziyle 
gerçek anlamda kış turizm merkezleri 
birbirinden çok farklı.” diye konuştu. Sa-
rıkamış kış turizminin planlanmasında 
dünyada öne çıkmış kayak merkezlerinin 
baz alınması gerektiğini vurgulayan Ba-
kan Arslan, “Hedefi büyük tutun, planla-
mayı büyük yapın, biz inşallah gereken-
leri yerine getiririz.” ifadelerini kullandı. 

BAKAN ARSLAN VE BAKAN ÖZLÜ, TÜRKİYE’NİN ÜRETTİĞİ İLK YERLİ VE MİLLİ UYDUYU YERİNDE 
İNCELEDİLER. ARSLAN, TÜRKSAT 6A’DA YÜZDE 47 CİVARINDA İLERLEME SAĞLANDIĞINI KAYDETTİ. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan ile Bilim Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAI tesisle-
rindeki ilk yerli ve milli haberleşme uydusu 
TÜRKSAT 6A’nın üretiminin yapıldığı USET’te 
incelemelerde bulundu. Daha sonra basın 
açıklaması yapan Arslan, Türkiye’nin ürettiği 
ilk yerli ve milli uyduyu yerinde inceledikle-
rini ve test aşaması hakkında bilgi aldıklarını 
söyledi. Uydunun üretim süreçleriyle ilgili 
aksayan, kendilerinin müdahale etmesi ge-
reken bir durumun olup olmadığını yerinde 
görmek için bir araya geldiklerine işaret eden 
Arslan, “Memnuniyetle ifade etmek isterim 
ki, ülkemizin ilk yerli ve milli uydusu TÜRK-

YÜZDE 47 İLERLEME SAĞLANDI 

SAT 6A’da yüzde 47 mertebesinde ilerleme 
sağlanmış durumda. Mayıs ayı ortalarında 
da birçok teste tabi tutulacak uydunun, 
test süreci başlayacak.” diye konuştu.

SARIKAMIŞ TURİZM MASTER PLANI MASAYA YATIRILDI

TÜRKSAT 
6A’DA
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Başkentray, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan ve Başbakan 

Binali Yıldırım’ın da katıldığı törenle hiz-
mete açıldı. Törene, TBMM Başkanı İs-
mail Kahraman, Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide 
Sarıeroğlu, Başbakanlık Müsteşarı Fuat 

1 MİLYAR 227 MİLYON TÜRK LİRASINA 
MAL OLAN BAŞKENTRAY PROJESİ, 
20 AYLIK REKOR BİR SÜRE İLE 
TAMAMLANARAK HİZMETE AÇILDI. 

BAŞKENTRAY 20 AYLIK
REKOR SÜREYLE TAMAMLANDI 
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Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati 
Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih 
Şahin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kol-
ları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti 
Ankara Milletvekilleri ile Ankara Büyük-
şehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna 
katıldı. Törende konuşan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, bugün 5,5 milyon nüfusu 
ile devasa bir şehir olan Başkent Anka-
ra’nın TBMM açıldığı dönemde 25-30 
bin nüfuslu mütevazı bir Anadolu şehri 
olduğunu kaydederek, Türkiye’nin dört 
bir yanından Ankara’ya gelen insanların 
kendilerine yeni bir gelecek hazırladıkla-
rını belirtti. Türkiye’nin yakın zamanda 
yaşadığı gelişmeleri anlatan Erdoğan, 
Türkiye’nin 2017 yılı büyümesinin tüm 
uluslararası tahminleri alt üst ederek 
yüzde 7,4 olarak açıklandığını, ihracatın 
36 milyar dolardan, 160 milyar dolara 
çıkıp tüm zamanların rekorunu kırdığını 
hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ke-
çiören-Atatürk Kültür Merkezi metrosu-
nu Kızılay’a uzattıklarını, bunun inşaatı-
nın başladığını aktardı. 

“20 ay gibi kısa bir 
sürede bu hattı tamamladık”
Törende konuşma yapan Başbakan Binali 
Yıldırım ise Türkiye ve Ankara’nın, 16 yıldır 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde dönüşüm yaşadığını belirtti. 
Başkentin, turizmden sağlığa, ulaştırma-
dan şehirleşmeye kadar hayata geçirilen 
projelerle adeta yeniden ayağa kaldırıldı-
ğını dile getiren Yıldırım, Ankara’yı 81 ilde-
ki vatandaşlarla yakınlaştırdıklarını ifade 
etti. Yıldırım, Başkentray’ın, 1 milyar 227 
milyon liraya mal olduğunu açıkladı.

Bakan Arslan törende şöyle 
konuştu: “Başkentray’ı 
Kayaş-Sincan hattında metro 
standardında banliyö yapma 
amacıyla çalışmalarımızı 
başlattık ve 20 ayda bu projeyi 
Ankaralıların hizmetine sunmuş 
oluyoruz. Kayaş’tan Ankara’ya 
kadar olan hattı 4’e, Ankara’dan 
Behiçbey’e kadar olan hattı 
6’ya ve Behiçbey’den Sincan’a 
kadar olan hattı 5’e çıkarttık. 
36 kilometrelik hatta 156 
kilometre yeni ray yaptık. Söz 
konusu hatta birçok alt ve üst 
geçit, tünel menfezler inşa 
ettik.  Arslan, bunun yanı sıra 
Ankara merkezdeki YHT garın 
dışında Eryaman’a da YHT garı 
yapıldı ve tüm bu istasyonlar 
engellilere hizmet edecek 
şekilde planlanarak,   
engelsiz hale getirildi.”

36 kİlometrelİk 
hatta 156 

kİlometre yenİ 
ray yapıldı
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BAKAN ARSLAN, HALKALI-
ÇERKEZKÖY-KAPIKULE DEMİRYOLU 
HATTININ İHALE SÜRECİNİN YAKIN 
ZAMANDA BAŞLAYACAĞINI AÇIKLADI. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan ve Başbakan 

Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun katılımla-
rıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Dobruca 
Tesisleri’nde ilçe belediye başkanlarının hazır 
bulunduğu ulaştırma koordinasyon toplan-
tısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Bakan 
Arslan, Bursa’nın Ankara ve İstanbul ile ara-
sını 2 saate indirecek hızlı tren projesinin üst 
yapı çalışmalarına önümüzdeki ay başlana-
cağını ve 2019 yılında bitirileceğini duyurdu. 
Bursa’ya yapılacak en önemli yatırımlarından 
bir tanesinin hızlı tren olduğunu dile getiren 
Arslan, “Daha önce Bursalılara verdiğimiz söz 
kapsamında Bursa’yı Bilecik üzerinden hem 
İstanbul’a hem Ankara’ya hızlı tren ile bağla-
yacağız. Böylece Bursalının Ankara’ya ve İs-
tanbul’a 2 saat 15 dakikada hızlı tren konforu 
ile gitmesi sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi. 

Hızlı trenin 2019 sonuna kadar 
test aşamasına gelmesi hedefleniyor
Bursa Yenişehir arası alt yapı çalışmaları-

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, AB Komisyo-

nu Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta 
Bulc ile bir araya geldi. Heyetler arası Halkalı 
Tren İstasyonu’nda başlayan görüşme, Çer-
kezköy’e kadar Halkalı-Çerkezköy Treninde 
devam etti. Çerkezköy Tren İstasyonu’nda 
incelemelerde bulunan Bakan Arslan ve 
Bulc, dönüş yolculuğunda basın toplantısı 
düzenledi. Toplantıda konuşan Arslan, son 
bir yıl içerisinde üçüncü kez tarafların bir 
araya geldiğini, bu durumun ulaştırma ala-
nında verdikleri önemi gösterdiğini söyledi. 

BURSA’YA HIZLI TREN MÜJDESİ 

HALKALI-KAPIKULE DEMİRYOLU 
YAPIM SÜRECİ BAŞLIYOR

nın devam ettiğini anlatan Bakan Arslan, 
“Yüzde 45’ler mertebesine geldik. Yine 
devamında Yenişehir’den Bilecik’e alt ya-
pının tamamlanması, Bilecik Bursa arası 
106 kilometrenin tamamının üst yapısının 
yapılması ile ilgili ihaleleri yaptık. Teklifleri 
aldık. Şu an da değerlendirmemiz devam 
ediyor ama son aşamasına gelindi. Hede-
fimiz önümüzdeki Haziran ayı içerisinde 
tamamen ihale süreçlerini bitirip, Bursa, 
Bilecik, Ankara, İstanbul hızlı treninin üst 

yapısına başlamak. Hedefimiz 2019 so-
nuna kadar hızlı tren hattının tamamının 
bitirilerek test aşamasına getirilmesi. Bu 
proje bugüne kadar 1 milyar 210 milyon 
TL para harcadığımız projedir. Proje ta-
mamlandığındaki maliyet ise 5 milyar 
600 milyon TL olacak. Sadece Bursa hız-
lı treni için harcadığımız para bu olacak. 
106 kilometrelik hat için. Helali hoş olsun. 
Bursalı bunu ziyadesi ile hak ediyor.” ifa-
delerini kullandı.

Arslan, AB hibe programıyla gerçekleş-
tirilecek Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı 
Projesi Çerkezköy-Kapıkule Kesimi İnşasına 
ilişkin, “Bu projenin müşavirliği ile ilgili ihale 

süreçleri başladı. Yakın zamanda yapım iha-
lesiyle ilgili süreçleri başlatmış olacağız. Bu 
diyalogların sonunda geldiğimiz en önemli 
noktalardan biri.” diye konuştu.
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Sivil Havacılık 

Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Avru-
pa Birliği desteğiyle hayata geçirilen Türk 
Sivil Havacılık Akademisi’nin açılışına katıldı. 
Açılışta konuşan Arslan, akademinin Türki-
ye ve AB tarafından ortak finanse edildiğini 
kaydederek, küreselleşme ve teknolojik 
gelişmelere paralel olarak hızla gelişen 
havacılık sektörünün toplumsal refahın 
da en önemli göstergelerinden olduğunu 
söyledi. Arslan, “15 yılda geniş ufkumuz ile 
Türk sivil havacılığı büyük bir atılım gerçek-
leştirdi. İlk yaptığımız havacılık sektörünün 
serbestleşmesiydi. Bugün THY sivil havacı-

lıkta dünyanın en büyük oyuncuları arasın-
da yer alıyor. Bu bizim gururumuz. Ancak 
sivil havacılığın gelişmesine bağlı olarak 
başka havayolu şirketlerimiz de büyüdü ve 
güçlendi.” diye konuştu. Ardından, akade-
minin yıllık 2 bin civarında kursiyere eğitim 
vereceğini açıkladı.

Son 15-16 yılda havacılık sek-
töründe yaşanan gelişmeler-

den bahseden Arslan, 2 merkezden 
26 noktaya gerçekleştirilen iç hat 
seferlerinin bugün 7 merkezden top-
lam 55 noktaya çıktığını, dış hatlar-
da ise 50 ülkede 60 noktaya sefer 
düzenlenirken 2017 sonu itibarıyla 
119 ülkede 296 noktaya ulaşıldığını 
anlattı. Arslan, “Dünyada ulaşama-
yacağımız hiçbir nokta kalmayacak, 
dedik. Bu hedef çerçevesinde Türk 
Sivil Havacılığı sayesinde dünyanın 
en geniş uçuş ağına sahip ülkele-
rinden biri haline gelindi.” şeklinde 
konuştu. Bu gelişmeler gölgesinde 
2003 yılında 34,4 milyon olan yolcu 
sayısının geçen yıl 193 milyona ulaş-
tığını belirten Arslan, hedeflerinin 
200 milyonun üzerine çıkmak oldu-
ğunu söyledi. 

“Türk sİvİl 
havacılığı dünyanın 

en genİş uçuş 
ağına sahİp”

TÜRK SİVİL 
HAVACILIK 
AKADEMİSİ 
AÇILDI 

BAKAN ARSLAN, AÇILIŞI 
YAPILAN TÜRK SİVİL 
HAVACILIK AKADEMİSİ İLE 
TÜRKİYE’NİN BÖLGEDEKİ 
SİVİL HAVACILIK EĞİTİM 
MERKEZLERİNDEN BİRİ 
OLACAĞINI SÖYLEDİ.
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BAKAN ARSLAN, 1 MİLYAR 100 MİLYON LİRA YATIRIMLA İNŞA EDİLECEK 
GAZİRAY’IN DOĞU KESİMİNİN 2019 YILI BAŞINDA AÇILACAĞINI AÇIKLADI. 

TEMELİ ATILDI
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan ve Adalet 

Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep’e metro 
konforunda banliyö hizmeti verecek GAZİ-
RAY’ın temel atma törenine katıldı. Törende 
konuşan Bakan Arslan, 180 ülkeye ihracat 
yapan Gaziantep’in ülkenin ekonomisine de-
ğer kattığını belirtti. GAZİRAY’ın şehir içi ula-
şımın yanı sıra hızlı tren seferleri yapacağını 
aktaran Arslan, “Biz bu projeyi Büyükşehir 
Belediyemizle beraber yaptık. 1 milyar 100 
milyon liralık projenin 580 milyon liralık kıs-
mını biz, 520 milyon liralık kısmını belediye 
karşılıyor. İkisi hızlı tren yolcularına ait olmak 
üzere 6 hattan oluşacak. 2019 başında doğu 
kısmını açmış olacağız. Günde 100 bin kişiyi 
taşıma hedefimiz var.” ifadelerini kullandı. 

“Şehrin ekonomisi daha da büyüyecek”
Bakan Arslan, demiryolu sektörünün sa-
dece GAZİRAY’dan ibaret olmadığını vur-
gulayarak, “Hızlı trenle İstanbul, Ankara, 
Osmaniye, Mersin, Adana, Konya ve Şan-
lıurfa’ya kadar gidilebilmeli dedik. Ham 
maddeyi hedef pazarlara yetiştirmek için 
tren yolları gerekiyor. Bunun da limanlarla 
buluşması lazım. Demiryolu, bölünmüş yol 
ve karayollarıyla limanlara ulaştırıyoruz. 
Bunu yaptığımızda şehrin ekonomisi daha 
da büyüyecek. Gazianteplilerin çok önem-
sediği, denize kısa mesafede kavuşmak. 
İskenderun Limanı’ndan kısa sürede Hassa 
Tüneli’nin yapılması talebi vardı. Bu projeyi 
yatırım programına koyduk. 30 kilometre 
yolun 20 kilometresi tünel olacak.” dedi. 

Bakan Ahmet Arslan, Ada-
let Bakanı Abdulhamit Gül ile 

Gaziantep Ticaret Odasını (GTO)  zi-
yaret ederek, bir süre önce yapılan 
genel kurulda seçilen yeni yönetime 
başarılar diledi. Lojistiğin öneminin 
farkında bir hükümet olarak Lojistik 
Koordinasyon Kurulunu kurduklarını 
belirten Arslan, “Ülke geneli için de 
lojistik master planı çalışmamız bit-
mek üzere.” ifadelerini kullandı. 

LOJİSTİK MASTER 
PLANIYLA 

DEMİRYOLUNDAKİ YÜK 
İKİYE KATLANACAK

Bakan Arslan ve Bakan Gül beraberindeki 
heyetle Gaziantep Oğuzeli yol şantiyesinde 
incelemelerde bulundu. 

GAZİRAY’IN
Gaziantep Büyükşehir Belediye 

Başkanı Fatma Şahin.



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

Teknoloji Zirvesi’ne katıldı. Arslan, zirve-
de yaptığı konuşmada teknolojinin haya-
ta getirdiği değişim ve dönüşüme işaret 
etti. Bilişim teknolojilerinin dokunmadığı 
alanın neredeyse kalmadığını belirten 
Arslan, bu bağlamda nesnelerin interneti, 
Endüstri 4.0, yapay zeka, büyük veri, bu-
lut bilişim, sanallaştırma, akıllı şehirler, 
akıllı ulaşım gibi yüksek teknolojili geliş-
melerin günümüz dünyasını şekillendir-
diğini söyledi. Bugünlerde Endüstri 4.0 
tartışılırken, yakın gelecekte insan 2.0’ın 
tartışılmaya başlanacağına dikkat çeken 
Arslan, “Tüm bu teknolojik gelişmele-
rin toplumların faydasına olması 
için, sektörün planlaması, 
kamu-özel sek-
tör-sivil toplum 
kuruluşlarının 

“HEDEFİMİZ ÜLKEMİZİ VERİ MERKEZİ 
ÜSSÜ HALİNE GETİRMEK”

BAKAN ARSLAN, ÖZEL SEKTÖRÜN ÜLKEMİZE VERİ MERKEZİ YATIRIMI YAPMALARI İÇİN GEREKLİ TEŞVİKLERİN 
BELİRLENDİĞİNİ İFADE EDEREK, “HEDEFİMİZ ÜLKEMİZİ VERİ MERKEZİ ÜSSÜ HALİNE GETİRMEKTİR.” DEDİ. 

Bakan Arslan, kamunun verisinin kurula-
cak ortak veri merkezlerinde saklanması-

nı ve yönetilmesini sağlamak için “Kamu Entegre 
Veri Merkezleri” projesini bakanlık olarak yürüt-

tüklerini anımsattı ve “Özel sektörün de ülkemi-
ze veri merkezi yatırımı yapmaları için gerekli 
teşvikler belirlenmiş olup, hedefimiz ülkemizi 
veri merkezi üssü haline getirmektir.” dedi.

Kamu Entegre Verİ Merkezlerİ
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iş birliği ile kurgulanması gerekmekte. 
Şimdiden nesneler, araçlar, elektrikli ci-
hazlar, binalar gibi akıllı nesnelerin oluş-
turacağı kendi kendine öğrenen akıllı ağ-
lar kurulmaya başlandı. Özellikle yapay 
zeka ile ilgili gelecek öngörüsüne baktı-
ğımızda ise bir araştırmada 2051 yılına 
kadar insanların yaptığı tüm görevlerin 
2136 yılına kadar insanların yaptığı tüm 
mesleklerin yapay zeka tarafından yapı-
labileceği öngörülmekte.” dedi. Arslan, 
Stephen Hawking’in yapay zeka ile ilgi-
li görüşlerini de anımsattı. Hawking’in 
“Yapay zekalı makineler insan ırkının 
sonunu getirebilir.” öngörüsünün dikkate 
alınması gerektiğinin altını çizen Arslan, 
geleceğin teknolojilerinin kurgulanırken 

güvenliğe daha fazla odakla-
nılması gerektiğini dile 

getirdi. 
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MÜSTEŞAR SUAT HAYRİ AKA, TÜRKİYE’NİN 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROJELERLE TARİHİ İPEK YOLUNUN 
CANLANMASINA ÖNCÜLÜK ETTİĞİNİ KAYDETTİ.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müs-
teşarı Suat Hayri Aka, İngiltere’nin Londra şehrinde 

düzenlenen Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz 
Çevresi Koruma Komitesi Toplantısı ve Slovenya’nın baş-
kenti Lübliyana’da düzenlenen Trans-Avrupa Ulaştırma 
Ağı (TEN-T) Günleri Konferansı’na katıldı. Deniz Çevresi 
Koruma Komitesi Toplantısı’nda konuşan Aka, Paris An-
laşması çerçevesinde iklim değişikliği ile mücadele kap-
samında denizcilik sektörü üzerinde oluşturulan bas-
kının giderilmesi adına, konunun hassasiyetine binaen 
IMO’da acilen karar alınmasının önemine vurgulayarak, 
IMO ve UNFCCC genel çalışma prensiplerindeki farklı-
lıkların strateji belgesinde her iki prensibin harmonize 
edilip ortaya koyularak giderileceği ortak bir yaklaşımın 
gerekliliğine dikkat çekti. Müsteşar Aka, AB Komiseri 
Violeta Bulc’un başkanlık yaptığı Deniz Çevresi Koruma 
Komitesi Toplantısı Bakanlar Oturumunda yaptığı ko-
nuşmasında ise Türkiye’nin Doğu ile Batıyı birbirine bağ-
ladığını ve gerçekleştirdiği projelerle tarihi İpek Yolunun 
canlandırılmasına öncülük ettiğini vurguladı.  

TÜRKİYE, TARİHİ İPEK YOLUNUN 
CANLANDIRILMASINA ÖNCÜLÜK EDİYOR 

Türksat A.Ş. ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı arasında kısa adı 

KATİP olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Ta-
kip ve İzleme Sistemi Projesi için imza töre-
ni, Türksat Gölbaşı Yerleşkesinde gerçek-
leştirildi. İmza töreninde konuşan Türksat 
Genel Müdürü Cenk Şen, Türksat olarak 
e-dönüşüm alanında kamunun en büyük 
çözüm ortağı olmanın gururunu taşıdık-
larını ifade ederek, Türksat’ın uzman mü-

hendislik yaklaşımının iş yapış şekillerine 
yansıdığını söyledi. Şen şöyle devam etti: 
“Türksat olarak sürdürülebilir projeler ile 
e-dönüşüm çalışmalarına devam edilecek 
olup, KATİP projesinin, Bakanlık ve Türksat 
arasında bundan sonraki projeler için ilk 
adım olacağına inanıyorum.” dedi. Konuş-
maların ardından Türksat Genel Müdürü 
Şen ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdü-
rü Dr. Orhan Koç protokolü imzaladılar.

KATİP İÇİN İMZALAR ATILDI 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Orhan Birdal, TCDD Genel Müdürü İsa Apay-

dın ve beraberindeki heyet ile birlikte, Ankara-İzmir YHT Projesi 
kapsamında İzmir - Banaz arası yapımı devam eden hızlı tren 
hattı ile Eşme, Alaşehir hızlı tren şantiye alanlarında inceleme-
lerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Birdal, Ankara-İzmir YHT 
hattının ardından Bilecik – Bozüyük YHT hattındaki T-26 tüne-
linde de incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından değer-
lendirmelerde bulunan Birdal, çalışmaların memnuniyet verici 
düzeyde ilerlediğini, bir aksaklığın bulunmadığını kaydetti. 

BİRDAL, YHT HATTINI İNCELEDİ
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BAKAN YARDIMCISI COŞKUNYÜREK, SERBESTLEŞTİRME POLİTİKALARI 
SONUCU 2003 YILINDAN BU YANA HAVAYOLUYLA TAŞINAN YOLCU SAYISI VE 
HAVA TRAFİĞİNİN 5 KAT BÜYÜDÜĞÜNÜ KAYDETTİ. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyü-

rek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce 
(SHGM) Belek’te bir otelde düzenlenen 
Türkiye-Asya Sivil Havacılık Konferan-
sı’na katıldı. Coşkunyürek, Türkiye’nin, 
Asya, Avrupa ve Afrika arasında kesişim 
noktasında bulunduğunu, doğal bir hat 
görevi üstlendiğini söyledi. Son 15 yılda 
hükümetin havacılığa çok önem verdiği-
ni ve ortaya bir başarı öyküsü konuldu-
ğunu dile getiren Coşkunyürek, “İç ve dış 
hatlarda, hızlı adımlarla devlete ait Türk 
Hava Yolları özelleştirilmiştir. Serbest-
leştirme politikaları sonucunda 2003 
yılından bu yana havayoluyla taşınan 

yolcu ve hava trafiği 5 kat büyümüştür. 
Bu vizyonumuz doğrultusunda, Türkiye 
hava taşımacılığında, ICAO sıralamasında 
30. sıradan 10. sıraya yükselmiştir. Son 
15 yılda dönüşüm ve çabalar netice-
sinde, 2003 yılında 50 ülkeden 60 
ülkeye uçan Türk havayolu taşıma-
cıları, bugün 122 ülkede 307 nok-
taya uçuş gerçekleştirmekte-
dir.” dedi. Coşkunyürek, sivil 
havacılık sektörünün bugün 
200 bin doğrudan çalı-
şanı, 20 milyar dolar 
cirosuyla en önemli 
stratejik alanlar-
dan biri olduğunu 

COŞKUNYÜREK, 
TÜRKİYE-ASYA SİVİL HAVACILIK 
KONFERANSI’NA KATILDI 

2017-2018 sezonunda 1. Lig B 
Grubu’nu lider tamamlayan Kara-

yolları Kadın Voleybol Takımı, Aydın’da 
gerçekleştirilen final maçlarını iki galibi-
yetle tamamlayarak Vestel Venüs Sul-
tanlar Ligi’ne çıkmayı başardı. Karayol-
ları Genel Müdürü İsmail Kartal, Vestel 

Venüs Sultanlar Ligi’ne terfi eden takı-
mı makamında kabul etti. Sporcuların 
başarılarından dolayı çok mutlu oldu-
ğunu ifade eden Kartal, “Başta Genel 
Müdür Yardımcımız Kamuran Yazıcı 
olmak üzere emeği geçen bütün arka-
daşlarımızı kutlarım. Ülkemizde Kara-

yolları Genel Müdürlüğünün yeri belli-
dir. Sporda da bu başarıyı yakalamamız, 
Milli Takıma sporcu vermemiz hepimizi 
gururlandırmıştır. Vestel Venüs Sultan-
lar Ligi’nde de bu başarınızın devam 
edeceğine olan inancım tamdır. Hepinizi 
kutluyorum.” dedi. 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRÜ 
KARTAL, VESTEL VENÜS SULTANLAR 
LİGİ’NE ÇIKMAYA HAK KAZANAN 
KARAYOLLARI KADIN VOLEYBOL 
TAKIMI’NI MAKAMINDA AĞIRLADI. 

KARAYOLLARI 
VOLEYBOL TAKIMI 
SULTANLAR 
LİGİ’NDE 

söyledi. Bakan Yardımcısı 
Coşkunyürek Antalya’daki 

programları kapsamın-
da Türkiye’nin şova 

dayalı ilk havacılık 
fuarı Eurasia Air-
show’a da katıldı. 



2 BİN 238 ARACIN PTT FİLOSUNA DAHİL EDİLDİĞİ PTT ARAÇ TESLİM 
TÖRENİ’NDE KONUŞAN ARSLAN, 5 BİN KİŞİNİN DAHA PTT AİLESİNE 
KATILMASI ADINA İSTİHDAM SÜRECİNİN BAŞLATILDIĞINI KAYDETTİ. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan ve Başbakan Yar-

dımcısı Hakan Çavuşoğlu, Tofaş Türk Otomo-
bil Fabrikası AŞ önünde gerçekleştirilen PTT 
Araç Teslim Töreni’ne katıldı. Törende konu-
şan Bakan Arslan, PTT’nin zorlu süreçlerden 
geçtiğini hatırlattı. PTT’ye mevcut elbisenin 
dar geldiğini, kabuğuna sığmadığını vurgu-
layan Arslan, “PTT, 177 yıllık bir çınar olarak 
büyümeye, gelişmeye ve ülkeye hizmet et-
meye devam ediyor, devam edecek inşallah. 
Bunu yaparken de araç alımını, sadece şirket-
lerden kiralama yapmak suretiyle değil kendi 
şirketimiz olan Anadolum AŞ üzerinden araç 
hizmetini sağlayarak bu konuda da ülkemizin 
milli sermayeli şirketlerinden -ki bin 507 ta-
nesi Tofaş, 431’i Ford, 70 tanesi Renault’dan 
olmak üzere 2 bin 8 tanesini milli sermayeli 
şirketlerimizden almış oldu ve 530’unu da 
yine Citroen ve Volkswagen’den alıyor. Böy-
lece hem 780 bin kilometrekarede daha iyi 
hizmet verebilecek hem de insanlarımızın ih-
tiyaçlarını görebilir hale gelecek” dedi.  

PTT artık kabına sığmıyor
PTT’nin ülkenin her ilinde, ilçesinde, bel-
desinde var olduğunu vurgulayan Bakan 

PTT’YE 5 BİN KİŞİ 
DAHA ALINACAK

Arslan, “Acentelerimizle birlikte ülke çapın-
da 4 bin 870 PTT iş yerimiz var. 2 bin 735 
Pttmatik’imiz var ve 42 bin çalışma arka-
daşımızla birlikte posta, lojistik hizmet ve-
riyoruz ve dünyanın yeni trendi, gelişen ve 
büyüyen trendi e-ticarette hizmet veriyo-
ruz. Bankacılık alanında hizmet veriyoruz. 
Bu hizmetleri vatandaşımızın ayağına ke-
sintisiz bir şekilde götürüyoruz. Bunu götü-
rürken de banka olmayan yaklaşık bin 800 
noktada bankacılık hizmetini PTT aracılığıy-
la veriyoruz.  Vatandaşımızın gerek kamu 
gerek özel sektörle olan işlemlerini online 
olarak gerçekleştiren bir PTT haline geldik. 
Bu da bizim memnuniyetimiz. PTT bundan 
15 sene önce sadece 7 kuruma onlarca 

hizmet yapabilirken bugün 428 kurumla 
iş yapıyor. Bu 428 kurumumuzun 578 ayrı 
işlemini yapabilir hale geldi. İşte bu PTT 
artık kabına sığmadığı için Türkiye’de değil 
dünyada da büyümek adına önemli adımlar 
attı” ifadelerini kullandı. 

İstihdam müjdesi 
Bakan Arslan, PTT’nin e-ticarette ilerlemek 
için Hong Kong’lu taşımacılık firması PAL 
Express’in yüzde 15 hissesine ortak oldu-
ğunu, bu ortaklıkta bir kuruş bile vermedi-
ğini belirterek, “İşte dünyadaki taşımacılık 
pastasından da daha fazla pay alabilmek 
adına dünyada e-ticarette özellikle e-tica-
ret lojistiğinde dünyanın 3.sıradaki ülkesi 
ve firması olmak hedefi çerçevesinde yolu-
muza devam ediyoruz, önemli adımlar atı-
yoruz” dedi. Konuşmasının son bölümünde 
istihdam müjdesi de veren Arslan, sözlerini 
şöyle tamamladı: “5 bin kişinin daha PTT 
ailesine katılması, ülkemize hizmet etmesi 
adına istihdam sürecini başlattık. İşte PTT 
bunu yaparken bununla da yetinmeyecek 
inşallah, büyümeye devam edecek. 5 bin 
kişilik alımla PTT’mize, kurumumuza, ba-
kanlığımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum.”


