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BAKAN ARSLAN, İSTANBUL-AKABE ARASI UÇAK 
SEFERLERİNİN TEKRAR AKTİF HALE GETİRİLMESİ 
NİYETİNDE OLDUKLARINI AÇIKLADI.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ürdün’e 

gitti. Akabe kentinde Akabe Özel Ekonomi Bölgesi Başkanı 
Nasır eş-Şeride ile bir araya gelen Bakan Arslan, Ürdün’e 
gelmeden önce Türk Hava Yolları (THY) genel müdürü ile 
görüştüklerini ve İstanbul-Akabe hattını yeniden aktif hale 
getirme niyetinde olduklarını kaydetti. Söz konusu hattın 
yılda yaklaşık 1 milyon 408 bin dolar zarara yol açtığını, se-
ferlerden alınan vergilerin kaldırılmasına ilişkin görüşme-
ler yapıldığını ve hattın yeniden açılması gerektiğini düşün-
düklerini belirten Arslan, bu çerçevede Türk Hava Yolları 
seferlerine konulan verginin görüşülmesi için uzmanlar 
gönderileceğini aktardı. Arslan, İstanbul-Akabe hattının bu 
yıl olmasa bile gelecek yıl aktifleştirilebileceğini düşündü-
ğünü, THY’nin özel bir şirket olması hasebiyle kâr-zarar 
hesabı gözetebileceğini kaydetti. Akabe ile İskenderun ara-
sında Ro-Ro seferlerinin durumunu da görüştüklerini ifade 
eden Arslan, bu seferlerin TIR sahiplerine iş imkanı sağla-
yacağını ve özel sektörün bundan faydalanacağını belirtti. 
Şoförlere başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülke-
lerine geçişlerinde kolaylık tanınması gerektiğini dile geti-
ren Arslan, şoförlerin çalışma alanlarının sadece Akabe ile 
sınırlandırılması durumunda, bunun kendilerine bir fayda 
getirmeyeceğini vurguladı. 

Bakan Arslan, Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) 
500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Beyza 

Gürbüz ile Türkiye üçüncüsü Züleyha Seyhan’ı makamın-
da kabul etti. Arslan, Bakanlık olarak ülkeyi imar ederken 
kendisini iyi yetiştirmiş, bu ülkenin geleceğiyle dertlenen 
ve ülkeyi ileriye taşımak için uğraşan gençlerin yetişmesi-
ni önemsediklerini vurguladı. Bakan Arslan, Beyza Gürbüz 
ve Züleyha Seyhan’a cep telefonu hediye ederken iki öğ-
rencinin başarılarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, yaptığı açıklamada Türkiye’nin, Uluslarara-

sı Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) ile Avrupa Sivil Havacılık 
Konferansı’nın (ECAC) istediği asgari şartların çok üzerinde 
güvenlik tedbirlerini aldığına ve uyguladığına dikkat çekti. 
ABD’li yetkililerin 28 Haziran’da aldıkları karar gereği 21 
günlük süre vererek, belirtilen tedbirlerin alınması duru-
munda elektronik cihazların kabin içinde taşınabileceğini 
ifade ettiklerini aktaran Arslan, ortaya konulan şartın da 
Atatürk Havalimanı’na kurulan cihazlarla olduğunu söy-
ledi. Arslan, söz konusu cihazların kurulmasıyla ABD’nin 
yasağı kaldırdığını anımsatarak, İngiltere tarafından da 
uçuşlarda laptop yasağının kaldırıldığını açıkladı. Arslan, 
“İngiltereli mevkidaşım Sayın Chris Grayling, İngiltere’ye 
yapılan uçuşlarda laptop yasağının kaldırılmasına yönelik 
niyet mektubunu gönderdi. Mektupta bazı tedbirlerin alın-
mış olması şartıyla uçuşlarda uygulanan yasakların kal-
dırılacağı ifade ediliyor. Ülkemizin havacılığını daha ileriye 
taşımak için son 14 yıldır dünya havacılık otoritelerinin iste-
dikleri tüm tedbirleri aldık ve alıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

UÇAKLARDA 
ELEKTRONİK CİHAZ 
YASAĞI KALKTI
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“STAJ GEMiSi SÖZÜMÜZÜ TUTMAYA HAZIRIZ”
Okulu dereceyle bitiren Yunus 
Gülen’in tören konuşması sırasın-

da yetkililerden talep ettiği Staj (Eğitim) 
Gemisi hakkında da bilgi veren Bakan 
Arslan, Başbakan Binali Yıldırım’ın sö-
zünü verdiği ve kendisinin de tekrar 
ettiği gemi sözünü tutmaya hazır olduk-

larını vurguladı. Arslan, “O da başkanla-
rımız, kaptanlarımız, mühendislerimiz, 
üniversitemiz ve fakültemizin üzerine 
düşen bu modeli oluşturmak. Sizler 
modeli oluşturun bizler de Bakanlık 
olarak sözümüzü tutalım. Geminin ma-
liyeti her ne olursa olsun biz Bakanlık 

olarak gemiyi yapıp işletme adına fakül-
teye veya sivil toplum kuruluşlarımızın 
oluşturacağı bir işletmeye vermeye ha-
zırız.” dedi. Konuşmaların ardından Ba-
kan Arslan ve Rektör Prof. Dr. Mehmet 
Karaca, bölümlerini dereceyle bitiren 
öğrencilere mezuniyet belgelerini verdi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan, 

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) 
Tuzla’daki Denizcilik Fakültesi’nin 
2016-2017 dönemi mezuniyet töreni-
ne katıldı. Törende konuşma yapan Ba-
kan Arslan,  dünyada Çin’den sonra en 
çok gemi adamı yetiştiren ikinci ülke-
nin Türkiye olduğunu kaydederek, şu 
anda gemi adamı sayısının 180 bine 
ulaştığını söyledi.  Bakan Arslan, Tür-
kiye’nin son yıllarda denizcilik alanın-
da önemli yapısal reformları hayata 
geçirdiğini, 3 tarafı denizlerle çevrili 
bir ülke olarak denizciliğin öneminin 
farkında olduğunu ifade etti. Yapılan 
sözleşmeyle gemi adamı haklarının 
ve uluslararası standartların ko-
runması konusunda önemli adımlar 
attıklarını belirten Arslan, “Mevzuatı 
güncelliyoruz. Gemi adamının sahip 
olması gereken belgeleri kolaylaş-
tırıyoruz, sistemi basitleştiriyoruz. 
Yine, Gemi Adamları Merkezi ile tüm 
iş ve işlemleri elektronik ortamda 
yapılabilir hale getiriyoruz.” dedi. 

BAKAN ARSLAN, DÜNYADA 
ÇİN’DEN SONRA EN ÇOK GEMİ 
ADAMI YETİŞTİREN İKİNCİ ÜLKENİN 
TÜRKİYE OLDUĞUNU AÇIKLADI.

Deniz yoluyla dış ticarette elde 
edilen gelir 199 milyar dolar
Kabotajla taşınan araç sayısının 

12,7 milyona ulaştığını kaydeden 
Bakan Arslan, Ro-Ro hatlarının 
9’dan 19’a çıktığını, Ro-Ro ile ta-
şınan araç sayısının 220 binden 
451 bine çıktığını söyledi. Deniz 
yolu ile dış ticaretten Türkiye’nin 
AK Parti hükümetleri öncesi 57 
milyar dolar gelir elde ettiğini 
hatırlatan Bakan, bugün bu raka-

mın 199 milyar dolara yükseldiğini 
belirtti. Ardından şöyle devam etti: 

“Limanlarda elleçtirilen yük miktarı 
neredeyse 2,5 kat arttı, 430 milyon 
tona ulaştı. Hopa’dan İskenderun’a 
170 tane uluslararası trafiğe açık li-
manımız var. Elleçlediğimiz kontey-
nıwwr sayısı 2,5 milyondan bugün 
8 milyon tona ulaştı. Deniz ticaret 
filomuz yüzde 100’ün üzerinde bir 
artışla 29 milyon detveyt tona yük-
seldi. Türk sahipli deniz ticaret filosu 
dünya sıralamasında 13 ile 15’inci sı-
ralar arasında yer alıyor.” 

“EN ÇOK GEMi ADAMI 
YETiŞTiREN iKiNCi ÜLKEYiZ”
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Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan, De-

nizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla 
Kars-Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü’nde 
düzenlenen tekne teslim töreni, iskele 
açılışı ve göl üzerinde ilk kez gerçekle-
şen yelken ve kano yarışlarına katıldı. 
Törenin açılış konuşmasını gerçekleş-
tiren Bakan Arslan, hükümet olarak iç 
sulara önemli yatırımlar yaptıklarını dile 
getirdi. Denizciliğin geliştirilmesi için çok 
mesafe kat edildiğini belirten Arslan, 
“Üç tarafı deniz olan ülkemizde denizci 
gençlerin sadece kıyı kentlerinden değil, 
diğer kentlerden de çıkabilmesi adına iç 
sularda çok güzel, çok başarılı uygula-
malar yapıyoruz. Çıldır’da, Kars’ta, Ar-
dahan’da yaptığımız tam da bu. Mem-
nuniyetimiz, gururumuz o ki, ülkenin her 
yerine, iç sulara, denizciliği, deniz sevda-
sını, denizi sevmeyi getiriyoruz.” dedi.

“Ardahan ve Kars göç alan iller olacak”
Arslan, ülke için gecesini gündüzüne katan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a te-
şekkür ederek, denizciliğe yaptıkları yatı-
rımlarla dünyanın üçüncü sırasındaki ülke 
komuna geldiklerini anlattı. Uluslararası 
çalışan 170 liman ile yılda yaklaşık 450 
milyon ton elleçleme yaptıklarını bildiren 
Arslan, denizcilik sektöründeki geliri en az 
üç kat arttırdıklarına vurgu yaptı. Arslan, 
söz konusu yatırımlarla yakın zamanda 
Ardahan ve Kars’ın göç veren değil, göç 
alan iller olacağını sözlerine ekledi. Konuş-
maların ardından Kars Halk Eğitim Merke-
zi Folklor Ekibi gösteri yaptı. İki teknenin 
teslimini yaparak, göl üzerindeki iskelenin 
açılışını gerçekleştiren Arslan, şenlikler 
kapsamında düzenlenen kano ve yelken 
yarışlarında dereceye girenlere ödül ver-
di. Arslan, teslimini yaptıkları tekneye bi-
nerek göl üzerinde tur attı.

BAKAN ARSLAN, İÇ SULARA 
ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPTIKLARINI 
BELİRTEREK, ÜLKEMİZDE 
DENİZCİLİĞİ GELİŞTİRDİKLERİNİ 
KAYDETTİ. 

ÜLKE İÇİN GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATAN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR EDEN 
BAKAN AHMET ARSLAN, DENİZCİLİĞE YAPTIKLARI YATIRIMLARLA, TÜRKİYE’Yİ DÜNYADA ÜÇÜNÜ SIRAYA 

YERLEŞTİRDİKLERİNİ SÖYLEDİ.

“ÜLKEMiZDE 
DENiZCiLiĞi 
GELiŞTiRiYORUZ”
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Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan, 50 

Anadolu televizyon kanalı ile birlikte TRT 
Haber’den canlı olarak yayınlanan, Ana-
dolu Yayıncılar Derneği Başkanı Gaze-
teci Sinan Burhan’ın hazırlayıp sunduğu 
“Anadolu Soruyor” programının konuğu 
oldu. Sinan Burhan’ın moderatörlüğünü 
yaptığı programda, Kon TV Genel Yayın 
Yönetmeni Nurettin Bay, Kanal Fırat Te-
levizyonu Genel Yayın Yönetmeni Zeki 
Akbıyık ve Çay TV Genel Yayın Yönet-
meni Hasan Yavuz Bakır’ın sorularını 
cevaplandıran Bakan Arslan, önemli de-
ğerlendirmelerde bulundu. İstanbul Yeni 
Havalimanı’ndan büyük gelir elde edile-
ceğini vurgulayan Arslan, “Önümüzdeki 
yıl şubat ayında uçak indirebilir hale ge-
leceğiz. Ama 29 Ekim 2018’de 90 mil-
yon yolcuya hizmet eden ilk kısmı açmış 
olacağız. Sabiha Gökçen hizmet verme-
ye devam edecek. Atatürk Havalimanı 
hizmet vermeyecek ancak biz tesisleri 
fuar merkezleri olarak kullanacağız. Ya-
pılaşmaya izin vermeyeceğiz. Havalima-
nı küçük uçaklara hizmet verecek.” dedi. 

“15 Temmuz’dan sonra hız kesmedik”
15 Temmuz darbe girişiminin bakanlığa 
olan etkisiyle ilgili konuşan ve darbe gi-
rişiminden sonra daha çok çalıştıkları-
nın altını çizen Bakan Arslan, “Biz o gün-
den itibaren hız kesmeden devam ettik. 
30 Haziran’da Osman Gazi Köprüsü’nün 
bağlantılarını açmıştık. 29 Ekim’de An-
kara’da yüksek hızlı tren garını açtık. 
Bütün dünya bunları beceremeyecek 
derken biz 20 Aralık’ta Avrasya Tüne-
li’ni açtık. İstanbul’daki 3. Havalimanının 
da temelini attık. Ilgaz 15 Temmuz İstik-
lal Tüneli’ni açtık. Ankara’da Keçiören 
Metrosu’nu da ocağın başında hizmete 
verdik. Ovit Tüneli’nin ışıklandırmasını 
yaptık. 14 bin 200 metre bu sene biti-
yor. Trabzon’u güneye bağlayacak Ziga-
na Tüneli’nin inşaatına başladık.” ifade-
lerini kullandı. 

Yap-İşlet-Devret dünyaya örnek oluyor
Yap-İşlet-Devret (YİD), modeliyle sınır-
lı olan imkanların üzerinde bir büyü-
menin sağlandığını belirten Bakan, 
“Büyük projelerde devletin kaybı 

yok. Bu model başarılı bir şekilde uygu-
lanıyor. Dünya bunu Türk modeli olarak 
kabul ediyor. Kabul etmekle yetinmiyor 
bunu uyguluyor. Bizim modelimizi örnek 
alıyorlar.” ifadelerini kullandı.

BAKAN ARSLAN, İSTANBUL YENİ HAVALİMANI’NIN, 90 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK 
OLAN İLK ETABININ 29 EKİM 2018’DE AÇILACAĞINI KAYDETTİ.

ARSLAN, DÜNYADA TÜRK MODELİ OLARAK KABUL GÖREN, YAP-
İŞLET-DEVRET’İN (YİD), DİĞER ÜLKELER TARAFINDAN DA BÜYÜK 
PROJELERDE KULLANILMAYA BAŞLADIĞINI AÇIKLADI.

iSTANBUL YENi HAVALiMANI 
29 EKiM 2018’DE AÇILACAK
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2017 YILI BAŞINDA İSTANBUL 
YENİ HAVALİMANI’NINDA 30 
BİN ÇALIŞANIN HEDEFLENDİĞİNİ 
HATIRLATAN BAKAN ARSLAN, HEDEFE 
ULAŞILDIĞINI, SIRADAKİ HEDEFİN 35 
BİN ÇALIŞAN OLDUĞUNU KAYDETTİ. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan İstanbul Yeni 

Havalimanı’nda devam eden inşaat çalış-
malarını değerlendirdi. Arslan, “Sürdürü-
lebilirlik anlamında en önemli referans-
lardan biri olan Envision Sertifikası’na 
başvuru yapıldı ve kayıt süreci tamam-
landı. Sertifika ile İstanbul Yeni Havalima-
nı, Kuzey Amerika dışında belgeyi alan ilk 
altyapı projesi olacak.” dedi. 2017 yılının 
başında konulan 30 bin çalışan hedefinin 

geçildiğine dikkat çeken Arslan, “Sıradaki he-
def çalışan sayısını 35 bin seviyesine ulaştır-
mak. Havalimanı tamamlanınca doğrudan ve 
dolaylı istihdam sayısının ise 225 bine çıka-
cağını öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Sertifika için başvuru yapıldı 
Altyapı projelerinin çevresel, sosyal ve eko-

iSTANBUL YENi HAVALiMANI’NDA  
SIRADAKi HEDEF: 35 BiN ÇALIŞAN

nomik etkilerini anlatan Arslan, “Sürdü-
rülebilir Altyapı Enstitüsü’nün, Envision 
Sürdürülebilirlik Sertifikası’na başvuru-
da bulunduk. Dünya çapında prestij sa-
hibi sertifikayı almaya hak kazanan Ku-
zey Amerika dışındaki ilk ve dünyada en 
büyük altyapı projesi İstanbul Yeni Ha-
valimanı’nın olmasını bekliyoruz.” dedi. 
Arslan, 29 Ekim 2018’de açılması plan-
lanan havalimanı projesinin yüzde 57’si-
nin tamamlandığını, havalimanın açılı-
şında devreye girecek 4 bin 100 metre 
uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki 
ikinci pist ve bağlantılı taksi yollarının 
ise toprak işleri devam ederken, bazı 
kesimlerinde eş zamanlı alt temel çalış-
malarına başlandığını, terminal önünde-
ki büyük apronda beton kaplama işleri-
nin devam ettiğini sözlerine ekledi.

BAKAN ARSLAN, YAPILAN YATIRIMLARLA SİNOP’UN DOĞAL GÜZELLİĞİNİ DÜNYAYA TANITMAYI AMAÇLADIKLARINI SÖYLEDİ.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, Sinop’a 

giderek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Yak-
laşık 60 milyon lira harcanarak yapılan 
Sinop Havalimanı terminal binasının 2 ay 
sonra hizmete açılacağını belirtti. Sinop 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kavşağın-
da devam eden yol yapım çalışmaları ile 
Gerze Mevkii’ndeki heyelan bölgesinde 
incelemede bulunan Arslan, daha sonra 
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sı-
rasında Ankara’da şehit düşen üniversite 

“SiNOP’U 
DUNYAYA 
TANITIYORUZ”

öğrencisi Ömer Can Açıkgöz’ün Ayancık 
ilçesindeki mezarını ziyaret etti. Şehidin 
ailesine başsağlığı dileyen ve şehit Açık-
göz için dua eden Arslan, Ömer Can Açık-
göz ve tüm şehitleri bir kez daha rahmet 
ve minnetle andıklarını söyledi. 

Sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı 
Sinop’un Ayancık İlçesi’nde sivil toplum 
kuruluşlarıyla bir araya gelen Bakan 
Arslan, bakanlıkça yürütülen yatırımları 
değerlendirme toplantısına katıldı. Top-

lantıda konuşan Arslan, Sinop Havalima-
nı’nın, yapımı devam eden yeni terminal 
binasının kısa sürede hizmete gireceğini 
vurguladı. Türkiye’nin özellikle son on 
beş yılda ulaşım alanında büyük gelişme-
ler kaydettiğini anlattı. Toplantıda Sinop’a 
yapılan yatırımlara ilişkin rakamlar da 
veren Bakan Arslan, sivil toplum kuru-
luşları temsilcilerinin sorun ve taleplerini 
dinledi. Arslan, daha sonra Sinop Valili-
ğini ziyaret ederek valilik şeref defterini 
imzaladı. 
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4,5G Kırsal Mobil Kapsamı Projesi 
2. Faz Sözleşmesi, düzenlenen tö-

renle Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, Haberleşme 
Genel Müdürü Ensar Kılıç, Türk Telekom 
Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany ve Vo-
dafone Türkiye CEO’su Colman Deegan 
tarafından imzalandı. Törende konuşan 
Bakan Arslan, 4,5G altyapısının kurulu-
munda ilk projede yüzde 10, ikincisinde 
yüzde 30 yerli ve milli baz istasyonu 
ULAK’ın kullanımını zorunlu tuttukları-
nı belirterek, hedeflerinin çok yakın bir 
gelecekte tüm altyapıları yerli ve milli 
ürünlerle kullanılabilir hale getirmek 
olduğunu kaydetti. Bakan Arslan, bu 
tür projelerin ülkenin bilgi toplumuna 
dönüşmesine önemli katkı sağlaya-
cağını dile getirerek, “İşletmecilerin 
ticari kaygılarla hizmet götürmediği 
yerlere hükümet ola-
rak evrensel hizmet 
kapsamında kamu 
kaynağı kullana-
rak genişbant 
mobil inter-

net ve ses hizmeti götürüyoruz. Altya-
pılarda ortak kullanımın önünü açarak 
operatörlerimizin yatırım maliyetlerinin 
düşürülmesine ve kaynakların etkin 
kullanılmasına da vesile olduğumuzu 
belirtmek isterim.” dedi. 

3 bin 271’e ulaştı
Bin 472 yerleşim yerine daha altyapı 
hizmeti götürüleceğini kaydeden Bakan 
Arslan, hizmet götürülen yerleşim yeri 
sayısının 3 bin 271’e çıkacağını aktardı. 
Arslan, “Sabit kablosuz genişbant erişim 
altyapısıyla da 2 bin 164 yerleşim yeri 
dahil olmak üzere toplamda 5 bin 435 
yerleşim yerini kapsama almış olacağız. 
Eğitim, sağlık, enerji ve bilhassa içinde 
bulunduğumuz bu dönemde ulusal gü-
venlik açısından da kullanılabilecek bir 
altyapı kurmuş oluyoruz. Köy ve şehir 
arasındaki teknoloji farkını da ortadan 
kaldırıyoruz.” dedi. Bu proje ve bugüne 
kadar yapılanlarla 650 binden fazla va-
tandaşa mobil haberleşme ve genişbant 
internet imkanı sunulmuş olacağını be-
lirten Arslan, sadece bu proje ölçeğinde 
bin 500’ün üzerinde istihdam sağlayarak 
ekonomik değer yarattıklarını söyledi. 

Arslan, son 15 yıldaki çalışmalarla 
telekomünikasyon sektörünü 

rekabete açarak 94 milyar 
liranın üzerinde pazar bü-

yüklüğüne ulaşıldığını 
vurguladı.

BiN 472 KIRSAL YERLEŞiM 
YERiNE DAHA 4,5G GELiYOR

BAKAN ARSLAN, 4,5G KIRSAL MOBİL KAPSAMI PROJESİ 
2. FAZ SÖZLEŞMESİYLE BİN 472 YERLEŞİM YERİNE DAHA ALTYAPI 

HİZMETİ GÖTÜRÜLECEĞİNİ AÇIKLADI. 

Fiber altyapı uzunluğunun son 15 yılda 
80 bin kilometreden 300 bin kilometre-

ye ulaştığını, mobil abone sayısının 76 milyon 
civarında olduğunu belirten Arslan, 10 milyon 
800 bini sabit, 53,5 milyonu mobil olmak üzere 
yaklaşık 64 milyon 300 bin genişbant abonesi-
nin bulunduğunu bildirdi. Bugüne kadar 3 ulusal 
ve 1 uluslararası siber güvenlik tatbikatı gerçek-
leştirildiğini hatırlatan Arslan, bu yıl ulusal, ge-
lecek yıl uluslararası birer tatbikat yapılmasını 

hedeflediklerini söyledi. Arslan, sektör paydaş-
larının katılımıyla hazırlanan Ulusal Genişbant 
Stratejisi Taslağı’nın da Yüksek Planlama Ku-
rulu kararının ardından yayınlanacağını belirtti. 
Sosyal sorumluluk kapsamında yürütülen “Gö-
ren Göz Projesi” ile görme engelli vatandaşların 
yaşamını kolaylaştıracak haritalar ve navigas-
yon programı içeren 10 bin cihaz dağıtıldığına 
değinen Arslan, ilave olarak satın alacakları 5 
bin cihazın ise 2018’de dağıtılacağını kaydetti. 

Fİber uzunluk, 15 yılda 80 bİn kİlometreden 
300 bİn kİlometreye ulaştı



BAKAN ARSLAN, 15 TEMMUZ 
DARBE GİRİŞİMİNİN ULAŞTIRMA 

YATIRIMLARINA ENGEL OLAMADIĞINI 
VURGULAYARAK, “DEV PROJELER HIZ 

KESMEDEN DEVAM ETTİ.” DEDİ.
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Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan, 

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 
Darbe girişimi sonrası ulaştırma 
sektöründe hayata geçirilen projele-
re ilişkin değerlendirmelerde bulun-
du. Darbenin ardından 20 Ağustos 
2016’da Çamlıca Kulesi’nin teme-
linin atıldığını hatırlatan Arslan, 26 
Ağustos 2016’da da İstanbul Boğa-
zı’na inşa edilen Yavuz Sultam Selim 
Köprüsü’nün (YSS) hizmete açıldığını 
kaydetti. Bakan, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nün bin 408 metre açıklık ve 
2 bin 164 metre toplam uzunluğuyla 
üstünde raylı sistem bulunan dünya-
nın en uzun asma köprüsü özelliğini 
taşıdığını anlattı. Köprünün Paşa-
köy-TEM Kurtköy bağlantı yolunun 4 

Temmuz’da hizmete alındığına işaret 
eden Arslan, 2018 sonunda tamam-
lanması hedeflenen toplam 257 kilo-
metre uzunluğundaki otoyollarla Ku-
zey Marmara Otoyolu’nun tamamının 
hizmete açılacağını bildirdi.

Ilgaz Dağı dize geldi
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nin İç 
Anadolu’yu Batı Karadeniz’e bağla-
dığını hatırlatan Bakan Arslan, tüne-
lin Ilgaz Dağı’nı adeta dize getirdiğini 
belirtti. Zonguldak Filyos Limanı’nın 
tamamlandığında yıllık 25 milyon 
ton yükleme-boşaltma kapasitesine 
sahip olacağını kaydetti. 20 Aralık 
2016’da açılışı yapılan Avrasya Tüne-
li’nin dünyanın en iyi mühendislik pro-
jeleri arasına girdiğini aktaran Arslan, 

HAiN 
GiRiŞiM DEV 
PROJELERiN 

HIZINI 
KESEMEDi
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istihdam sağlanacağını bildirdi. 

Ovit Tüneli’nin yıllık katkısı   
60 milyon lira olacak
Türkiye’nin ve Avrupa’nın birinci, dün-
yanın ikinci en uzun çift tüplü karayolu 
tüneli olacak Ovit Tüneli’nin bölgeye 
yıllık 60 milyon lira ekonomik katkıda 
bulunacağını açıklayan Bakan Arslan, 
Dünyanın denizde yapılmış üçüncü ve 
Türkiye’nin ikinci havalimanı olacak 
Rize-Artvin Havalimanı’nın 29 Ekim 
2020’de bitirileceğini kaydetti. 

Kıtaları aşan proje Çanakkale Köprüsü 
Dünyada kıtaları aşan projelerden 
biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 
2023’te hizmete açılmasının hedeflen-
diğini söyledi. Arslan, tüm bunlara ba-
kıldığında 15 Temmuz darbe girişiminin 
ardından köprülerden otoyollara, ha-
valimanlarından tünellere kadar pek 
çok projenin tamamlandığını belirte-
rek, “FETÖ’nün darbe girişimi sonrası 
Türkiye’nin 2023 hedefleri kapsamın-
da ulaştırma alanındaki ‘dev projeler’ 
hız kesmeden devam etti” dedi. 

bin 800 kişinin istihdam edildiğini, 
projeyle yıllık 560 milyon lira ekono-
mik katkı sağlanacağını kaydetti. 

2034’de 3 milyon yolcu planlanıyor
Demir İpek Yolu olarak da adlandırı-
lan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu 
Projesi’nin yıl sonunda hizmete açıl-
masının hedeflendiğini anlatan Bakan 
Arslan, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Ba-
kü-Tiflis-Erzurum projelerinden sonra 
her üç ülkenin gerçekleştirdiği üçüncü 
büyük projeyle hat işletmeye alındı-
ğında 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton 
yük taşınabileceğini, 2034 yılında pro-
je hattında 3 milyon yolcu ve 17 milyon 
ton yük taşıma kapasitesine çıkılması-
nı planladıklarını belirtti.  

Yeni havalimanı 120 bin kişiye 
istihdam sağlayacak
İstanbul Yeni Havalimanı’na yapılacak 
kulenin temelinin 26 Ekim 2016’da 
atıldığına işaret eden Arslan, ilk eta-
bı 29 Ekim 2018’de açılacak İstanbul 
Yeni Havalimanı’nın hizmete girme-
siyle yıllık 120 bin kişiye doğrudan 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ah-
met Arslan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 

17 yaşında şehit düşen Mutlucan Kılıç’ın kabrini ziyaret 
etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 17 yaşındaki 
Mutlucan Kılıç’ın, ülkesini savunmak için bu toprakları 
vatan olarak bırakan ecdadın izinde, gözünü kırpmadan 
şehit olduğunu anlattı. Arslan şöyle devam etti: “Diyo-
ruz ki; ey hainler, ey ha-
inlere maşalık edenler, 
biliniz ki 15 Temmuz’u ve 
o düşünceyi, o düşün-
cenin arkasından giden 
hainleri, hainliği unutmu-
yoruz, sonsuza kadar 
unutturmayacağız.” 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ah-
met Arslan, Almanya’nın başkenti Berlin’de, bü-

yükelçilik binasında düzenlenen etkinliğe telefonla bağ-
lanarak, “İster Türkiye, 
ister Berlin’de, milletimi-
zin geleceği için, istiklali 
için gözünü kırpmadan 
şehadet şerbeti içmeye 
hazır olduğunu gördük. 
Yedi düvel buna şahit 
oldu. Darbelerin yolu ke-
silmiştir.” dedi. 

Bakan Arslan, 15 Temmuz’da jetlerin bombaladığı 
Türksat Gölbaşı Yerleşkesi’ndeki binanın kullanı-

lamaz hale geldiğini, hasar gören uplinkler dahil, bütün 
tesisin onarılması için yaklaşık 7 milyon liralık harcama 
yapıldığını bildirdi. Arslan, enkaz haline gelen yapının 
camlı bir bölme içine alınarak anıtlaştırıldığını anlattı. 

15 TEMMUZ ŞEHiDi, 
KABRi BAŞINDA ANILDI

“DARBELERiN 
YOLU KESiLMiŞTiR”

ENKAZ ANITLAŞTIRILDI 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımı ile 

Anadolu Ajansı foto muhabirleri ve Türkiye 
Foto Muhabirleri Derneği üyelerine ait 

eserlerden oluşan 15 Temmuz Fotoğraf 
Sergisi, TCDD Ankara Garı’nda izlenime 

açıldı. Açılışta konuşma yapan Bakan 
Arslan, 15 Temmuz gecesi şehit olamadığı 

için hayıflanan vatandaşların bulunduğunu 
dile getirerek, dünyanın hiçbir yerinde 

böyle bir feraset ve kahramanlığın 
bulunmadığını kaydetti. 

ANKARA 
GARI’NDA 

15 TEMMUZ 
FOTOĞRAF 

SERGiSi
AÇILDI
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, Avrupa 

Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Ko-
misyoneri Violeta Bulc ve beraberinde-
ki heyeti ağırladı. Bakan Arslan, Bulc’un 
ziyaretinin 2012 yılı Mayıs ayından bu 
yana ulaştırma alanında Avrupa Komis-
yonu’nun yaptığı en üst düzey ziyaret ol-
duğunu vurguladı ve “Her ne kadar için-
de ulaştırma politikasının da olduğu bazı 
önemli fasıllar siyasi nedenlerle askıya 
alınmış olsa da biz ulaştırma alanında 
teknik çalışmalarımızı özellikle devam 
ettiriyoruz.” dedi. Bu zamana kadar ulaş-
tırma sektörünün AB mevzuatına uyumu 
için Türkiye’nin büyük çaba sarf ettiğinin 
altını çizen Arslan, 2008 Ulusal Progra-
mı kapsamında ulaştırma ve haberleşme 
alanındaki mevzuat uyum çalışmaları 

kapsamında 9 kanuni, 28 ikincil düzenle-
me yaptıklarını ifade etti. Arslan, bu açı-
dan bakıldığında 14 numaralı ulaştırma 
politikası faslında kanuni düzenleme an-
lamında taahhütlerin tamamının, ikincil 
mevzuatların da yüzde 80’inin gerçekleş-
tirildiğini söyledi.

275 milyon avro Halkalı-Kapıkule 
Demiryolu Projesine ayrıldı 
Ulaştırma alanındaki çalışmaların 2016-
2019 dönemini kapsayan Ulusal Eylem 
Planı çerçevesinde sürdürüldüğünü kay-
deden Arslan, “21 numaralı müzakere 
faslı olan Türkiye-Avrupa ağları konu-
sunda teknik müzakereleri de 2011 yılın-
da başarılı bir şekilde sonuçlandırmıştık. 
Kısacası Bakanlığımız sorumluluğundaki 
bu müzakere faslı teknik olarak kapa-

tılmaya hazır durumda.” dedi. Arslan, 
AB-Türkiye mali işbirliği çerçevesinde 
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) 
birinci dönemini kapsayan 2007-2013 dö-
neminde AB tarafından bakanlığa tahsis 
edilen 574 milyon avroluk hibe fonunun 
yüzde 99’unun sözleşmeye bağlandığını, 
bunun yüzde 71’ine karşılık gelen 410 mil-
yon avroluk ödemenin gerçekleştirildiğini 
belirtti. 3 büyük demiryolu projesine dair 
çalışmaların devam ettiğini ifade eden 
Arslan, “IPA 2, 2014-2020 dönemini kap-
sıyor. Yeni dönemde de proje çalışmaları-
mızı hızla sürdürmekteyiz. Bu dönem için 
442 milyon avro hibe fonu tahsis edildi. 
Bunun yüzde 62’sine karşılık gelen 275 
milyon avrosu çok önemsediğimiz Halka-
lı-Kapıkule Demiryolu Projesi için ayrıldı.” 
ifadelerini kullandı. 

BAKAN ARSLAN, AVRUPA KOMİSYONU ULAŞTIRMADAN SORUMLU KOMİSYONERİ BULC VE BERABERİNDEKİ HEYET İLE GÖRÜŞTÜ 

BAKAN 
ARSLAN, 
AVRUPA 
KOMiSYONU 
HEYETiYLE 
GÖRÜŞTÜ

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, PTT 

Pul Müzesi’nde düzenlenen Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü programına katıldı. 
PTT Genel Müdürlüğünün darbe girişi-
minin ertesi gününün tatil günü olma-
sına rağmen 40 bin personeliyle 4 bin 
500 şubesinde hizmet verdiğini anlatan 
Arslan, PTT’nin, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çağrısına uyan ilk ku-
rumlardan biri olarak 200 milyon dolar-

lık dövizi de TL’ye çevirdiğini kaydetti. 
Konuşmaların ardından TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman ve Bakan Arslan, PTT 
tarafından hazırlanan “Demokrasi ve 

Milli Birlik Günü” temalı ilk gün zarfını 
imzaladılar ve 15 Temmuz temalı Pul 
Tasarım Yarışması’nda ödüle layık görü-
lenlere de ödüllerini takdim ettiler. 

PTT’DEN DEMOKRASi VE MiLLi BiRLiK GÜNÜ ETKİNLİĞİ
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tif-

lis-Kars Demiryolu Projesi çalışmalarını 
yerinde incelemek amacıyla Kars’a geldi. 
Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan yet-
kililerinin katılımıyla Kars’ta bulunan Kara-
yolları 18. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen 
“Lojistik Depolama Sahası” imza törenine 
katılan Arslan, burada Azerbaycan De-
miryolları İdaresi Başkanı Cavid Gurbanov, 
Gürcistan Demiryolları Başkanı Mamuka 
Bakhtadze, Kazakistan Demiryolları Başka-
nı Kanat Alpispayev ile Lojistik Depolama 
Sahası için hazırlanan protokolün imzası-
nı attı. Projenin ülke ekonomisi için büyük 

önem arz ettiğini vurgulayan Arslan, “Bu-
gün Kars’ta bir tarih yazılıyor ve sizler bu 
tarihe tanıklık ediyorsunuz. İçinde bulundu-
ğumuz an itibariyle bu projenin oluşturaca-
ğı dostluklar, kültürel birlikteliğe yapacağı 
katkılar, Avrupa’ya ve Çin’e kadar coğrafya 
üzerindeki ticaretten kendi üzerine düşen 
payı almasıyla buraların kaderi gerçekten 
değişecektir. İşte onların da başlangıcı bu 
projedir.” ifadelerini kullandı. Azerbaycan 
Demiryolları İdaresi Başkanı Cavid Gurba-
nov, Türkiye ve Azerbaycan’ın tek millet iki 
devlet olduğunu belirterek, projenin her iki 
ülkeye hayırlar getirmesini diledi.

“3 ülke birlikte çalışıyor”
Protokolün imzalanmasının ardından Bakan 
Arslan, Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakis-
tan yetkilileriyle, büyük kısmı tamamlanan 
BTK demiryolunu kullanarak Kars’tan Gür-
cistan’a seyahat edip, proje kapsamında ilk 

BAKAN ARSLAN, BAKÜ-TİFLİS-
KARS DEMİRYOLU İLE KARS’TAN 
GÜRCİSTAN’A İLK TREN 
SEYAHATİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ. 

BTK’NIN TEST SÜRÜŞÜ GERÇEKLEŞTi

yolcu taşımacılığını gerçekleştirdi. Bakan 
Arslan, yol boyunca inşaat çalışmalarını 
yerinde görme ve üç ülkenin yöneticileriy-
le görüş alışverişi yapma fırsatı buldukla-
rını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın projeye büyük önem verdiğini 
vurgulayan Arslan, “Zor bir güzergahta 
çalışıyoruz. Bu projede 3 ülke birlikte ça-
lışıyor. Memnuniyetle ifade edebiliriz ki, 
ilk defa yolculu seyahat yapıyoruz.” dedi. 
Projenin hayata geçmesine çok kısa süre 
kaldığını belirten Arslan, “Temennimiz o ki, 
Asya ile Avrupa arasında orta koridorun 
tamamlayıcısı olan Marmaray’ı çok daha 
anlamlı hale getirecek olan demiryolu 
projesini hizmete sokmanın arifesindeyiz.” 
ifadelerini kullandı. Yaklaşık 3 saat süren 
seyahat, Gürcistan sınırındaki Ahılkelek 
şehrinde bulunan istasyonda son buldu. 
Bakan Arslan, burada beraberindekilerle, 
yarısı Gürcistan diğer yarısı Türkiye sınırın-
da bulunan Sınır Tüneli’ni gezerek incele-
melerde bulundu. 



Yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen Kuzey Marmara 
(Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil) Otoyol Projesi Odaye-

ri-Paşaköy kesimi işi kapsamında yapılan Paşaköy-TEM Kurtköy 
bağlantı yolunun açılış töreni, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaş-
tırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımı 
ile gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Arslan, ulaştırmanın 
her alanında 15 yıldır çığır açıldığını kaydetti. Arslan, “Uluslarara-
sı taşıma koridorunun tamamlayıcısı olan bütün projeleri tek tek 
hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırırken, 
seyahat konforunu artırırken aynı zamanda ticaretin, ekonomi-
nin büyümesi, ülkemizin avantajlı konumundan yararlanılması 
adına gecemizi gündüzümüze katıyoruz.” ifadelerini kullandı. Ba-
kan Arslan, bu projeler sayesinde ticaretin önündeki engellerin 
kaldırıldığını, ham madde veya mamul maddenin hedef pazarla-
ra erişiminin kolaylaştırıldığını söyledi. Arslan, çalışmalarına hız 
kesmeden devam edeceklerini belirtti. 

Bağlantı yolu hakkında...
Karayolları Genel Müdürlüğünce Yap-İşlet-Devret (YİD), mode-
liyle ihale edilen Kuzey Marmara (Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
dahil) Otoyol Projesi Odayeri-Paşaköy kesimi işi kapsamında ya-
pılan Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolu 11 kilometre uzunlu-
ğunda. Otoyolun bu kesiminde bugünden itibaren trafik akışı sağ-
lanacak. Köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları gibi belirli 
yerler ve şartlar dışında otoyola giriş 
ve çıkış yasak olacak. Erişme Kontrollü 
Karayolu olarak trafiğe açılan kesime, 
yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, 
lastik tekerlekli traktörler, iş makinele-
ri ve bisikletliler giremeyecek. 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Baka-
nı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı 

Akif Çağatay Kılıç ile birlikte Samsun’a gitti. Ba-
kan Arslan ve Kılıç ilk olarak Samsun Valisi Os-
man Kaymak’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin 
ardından Tekkeköy Kavşağında Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapımı tamam-
lanan Çarşamba Devlet Yolu, Tekkeköy, Örnek 
Sanayi, Petrol Ofisi ve Havaalanı farklı seviyeli 
kavşak köprülerinin açılış törenine geçildi. Tö-
rende konuşan Bakan Arslan, 15 yıldır milletten 
aldıkları güçle hizmetlerini sürdürdüklerini, mil-
letin de kendilerini takdir ederek, her seferinde 
güvenlerini ortaya koyduğunu belirtti.

Pist 3 ayda yenilenecek
Samsun’da 120 kilometre bölünmüş yol oldu-
ğunu, bu miktarın üzerine 186 kilometre daha 
bölünmüş yol koyduklarını anlatan Bakan Ars-
lan, “Samsun’da 164 kilometre sıcak asfalt 
varken 146 kilometre daha sıcak asfalt ekledik. 
Samsun’da sadece bakanlığımız olarak 4 mil-
yarın üzerinde yatırım yaptık.” ifadelerini kul-
landı. Samsun Çarşamba Havalimanı’nın yılda 2 
milyondan fazla insana hizmet ettiğini anlatan 
Arslan, pistin 3 ayda yenileneceğini, ilave ter-
minal ve mevcudun yenilenmesiyle kapasitesi-
nin artırılacağını kaydetti. Açılış sonrası Bakan 
Arslan, direksiyonuna geçtiği makam aracıyla, 
yapımı tamamlanan kavşaktan geçerek incele-
melerde bulundu.

SAMSUN’DA 
KAVŞAK KÖPRÜLERi
HiZMETE GiRDi
BAKAN ARSLAN, ÇARŞAMBA DEVLET YOLU, 
TEKKEKÖY, ÖRNEK SANAYİ, PETROL OFİSİ 
VE HAVAALANI FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK 
KÖPRÜLERİNİN AÇILIŞINI YAPTI.

BAŞBAKAN YILDIRIM VE BAKAN ARSLAN’IN 
KATILIMI İLE KUZEY MARMARA OTOYOL PROJESİ 
KAPSAMINDA YAPILAN PAŞAKÖY-TEM KURTKÖY 
BAĞLANTI YOLU TÖRENLE TRAFİĞE AÇILDI.

PAŞAKÖY-TEM 
KURTKÖY BAĞLANTI 
YOLU TRAFiĞE AÇILDI
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Güney Kore’de düzenlenen şampi-
yonada altın madalya alan PTT Tek-

vando Takımı sporcusu milli tekvandocu 
Zeliha Ağrıs için Bakanlık Spor Salonu’nda 
ödül töreni düzenlendi. Törende konuşma 
yapan Bakan Arslan, geleceğin teminatı 
olan gençlerin gelişmesinde emeği olan 
herkese teşekkür etti. Arslan, bakanlık 
olarak gençlere sahip çıkmaya ve her tür-
lü desteği vermeye devam edeceklerini 
belirterek, Ulaştırma Spor Kulübü bünye-
sinde Cihat Kutluca, Şakir Bezci, Kadriye 
Selimoğlu, Bahri Tanrıkulu, Hamide Bıçkın 
Çetiner gibi dünya şampiyonları yanında, 
30’a yakın Avrupa şampiyonu ve yüzlerce 
uluslararası şampiyon yetiştiğini bildirdi. 
PTT Spor Kulübü’nün Antrenör Ali Sarı ön-
derliğinde pek çok şampiyon yetiştirdiğine 
işaret eden Arslan, “Onlardan beklentimiz 
yüksek. Sevgili kızım Zeliha, hepimizi gurur-

landırdın. Gözlerimizi yaşarttın. Artık sen, 
Orta Anadolulu emekli bir anne ile babanın 
kızı Zeliha değilsin. Sen artık 80 milyonun 
kızı Zeliha’sın. Zeliha’nın aldığı ödüllerin 
manevi değeri tartışılamaz. Bir ödül de biz 
vermek istiyoruz. Kurallardan taviz verme-
den, ailesine kolay gitsin gelsin istiyoruz. 

Bakanlık olarak kendisine bir cip vermek is-
tiyoruz.” dedi. Plaket takdimlerinin ardından 
milli tekvandocu Ağrıs’a söz konusu cipin 
anahtarı teslim edilirken, Bakan Arslan ta-
rafından kendisine bir de cep telefonu hedi-
ye edildi. Antrenör Ali Sarı’ya ise Bakanlık 
tarafından 20 bin lira ödül takdim edildi.

BAKAN ARSLAN, DÜNYA ŞAMPİYONU OLAN MİLLİ TEKVADOCU ZELİHA AĞRIS’I TEBRİK EDEREK, ÖDÜL OLARAK CİP HEDİYE ETTİ.

PTT’Li DÜNYA ŞAMPiYONU 
TEKVANDOCUYA ÖDÜL
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Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından yürü-
tülen Gören Göz proje sözleşmesi Haberleşme 

Genel Müdürü Ensar Kılıç ve Netaş A.Ş. Kamu, Savun-
ma ve Telekom Sektörü Genel Müdürü Kamil Orman 
tarafından imzalandı. İmzalanan yeni sözleşme kapsa-
mında ise 41 ilde 5 bin görme engelli vatandaşa gören 
göz cihazları 2018’de bedelsiz olarak dağıtılacak.

5 BİN GÖRME ENGELLİYE ‘GÖREN GÖZ’

Yerli ve milli üretim seferberli-
ği kapsamında TCDD ve Anadolu 

Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi 
(ARUS) iş birliğiyle OSTİM Konferans Sa-
lonu’nda “Yerlileştirmeye Yönelik İş Birliği 
Günü” gerçekleştirildi. Toplantıya Ulaştır-
ma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Müsteşarı Suat Hayri Aka, TCDD Genel 
Müdürü İsa Apaydın, ASO Başkanı Nuret-
tin Özdebir, OSTİM Başkanı Orhan Aydın 
ve çok sayıda davetli katıldı. Burada bir 
konuşma yapan Müsteşar Aka, Bakanlık 
olarak bütçe imkânları çerçevesinde ola-
bilecek en yüksek miktarda yatırım yapa-
bilmenin gayreti içinde olduklarını ifade 
etti.  2003 yılından bu yana Bakanlığın 
347 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiği-

ni belirten Aka, aynı dönemde  demiryolu 
sektörüne 60 milyar lirayı aşan yatırım-
lar gerçekleştirildiğini belirtti. 

“Milli markalarımızı oluşturmalıyız”
Demiryolu sektöründe yerli ve milli üre-
tim konusuna değinen Müsteşar Aka, 
ekonomik bağımsızlığımız için söz konusu 
projelerin yanı sıra demiryolu sektöründe 
yerli ve milli üretime yönelmemiz ve ken-
di milli markalarımızı oluşturmamız ge-
rektiğini vurguladı. Demiryolu sektöründe 
yerli ve milli üretim konusunda önemli 
mesafeler aldıklarını da söyleyen Aka, 
düne kadar en basit malzemeler bile ithal 
edilirken, bugün çeken ve çekilen araçların 
üretilebilir hale geldiğini ifade etti. 

“Yüzde 60 yerlilik oranı yeterli değil”
Toplantıda konuşan TCDD Genel Müdürü 
İsa Apaydın ise gerçekleştirilen en önemli 
projelerden birinin demiryolu sektörü-
nün serbestleşme süreci kapsamında 
TCDD’nin kendini altyapı işletmecisi olarak 
yeniden yapılandırması olduğunun altını 
çizdi. Apaydın, TCDD öncülüğünde hızlı 
tren makasları üretmek üzere Çankırı’da 
VADEMSAŞ, tren üretimi için Adapazarı’n-
da EUROTEM ve hızlı tren traversleri için 
Sivas’ta SİTAŞ kurulduğunu, yine TCDD’nin 
destekleriyle KARDEMİR’de de ray üretimi 
yapılmakta olduğunu kaydetti. YHT hatla-
rında 19 adet set ile hizmet verildiğini, YHT 
filosuna 106 adet set daha ilave etmeye 
yönelik proje yürütüldüğünü ifade etti. 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MÜTEŞARI AKA, DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE BUGÜN 
ÇEKEN VE ÇEKİLEN ARAÇLAR DAHİL HEPSİNİN ÜRETİLEBİLİR HALE GELDİĞİNİ SÖYLEDİ. 

“DEMiRYOLLARINDA ÜRETEN OLDUK”
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel 
Müdürü Funda Ocak, Türk hava sahasında 23 

Temmuz Pazar günü bin 433 transit hava trafiğiyle 
tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıkladı. Türki-
ye’nin dünyanın en hızlı gelişen ülkeleri arasına girdiğini 
kaydeden Ocak, Son 10 yılda havayoluyla taşınan yolcu 
sayısının her yıl ortalama yüzde 10,5 artarak 62 mil-
yondan 174 milyona yükseldiğini belirtti.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kıyı 
Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz 

darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla anma etkinlikleri 
düzenlendi. Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi’nde gazi ve 
şehit yakınlarının katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte şehit 
ve gazilerin aziz hatırları adına denize iki adet çelenk bıra-
kıldı. Cemil Özben Kilyos Tahlisiye İstasyonu’nda 300’ün 
üzerinde personel ile gerçekleştirilen bir diğer etkinlik ise 
15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden 250 şehidin adlarını 
taşıyan fidanların toprakla buluşturulması oldu. 

TÜRK HAVA SAHASINDA 
ÜST GEÇİŞ REKORU KIRILDI

KIYI EMNİYETİ PERSONELİ 
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANDI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz Tica-
reti Genel Müdürlüğü’nde görev değişikliği yapıldı. Ulaştır-

ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ah-
met Selçuk Sert’in katıldığı devir-teslim töreni ile Deniz Ticareti 
Genel Müdürü Cemalettin Şevli KKTC Türk Denizcilik İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü görevine atanırken, Sektörel Analiz ve Düzen-
leme Daire Başkanı Durmuş Ünüvar, Deniz Ticareti Genel Müdür-
lüğü görevine getirildi. 

Durmuş Ünüvar kimdir?
1973 doğumlu olan Ünüvar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) De-
nizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümün-
den 1996 yılında mezun oldu. 1996 -1999 yılları arasında ticaret 
gemilerinde ve TDİ Denizyolları A.Ş.’de Uzakyol Vardiya Mühen-
disi, Uzakyol II. Mühendisi olarak çalıştı.1999 - 2015 yılları Deniz-
cilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü’nde çeşitli görevlerde 
bulunan Ünüvar ayrıca UDHB Çeşme Liman Başkanlığı ve UDHB 
İZMİR Liman Başkanlığı görevlerini yürüttü.  2015 - 2017 tarihleri 
arasında özel sektörde Filo / İşletme Müdürü olarak görev ya-
pan Ünüvar, 2017 yılı Ocak ayında Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü 
Planlama ve Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı görevine atandı. Tem-
muz 2017 itibariyle de Deniz Ticareti Genel Müdürü olarak ata-
ması yapılmıştır. Evli ve iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

KKTC TÜRK DENİZCİLİK İŞLETMELERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNE GETİRİLEN CEMALETTİN ŞEVLİ, 
DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKAMINI 
DURMUŞ ÜNÜVAR’A TESLİM ETTİ.

DENiZ 
TiCARETi’NDE 
DEViR TESLiM 
TÖRENi




