İki qitə dibdən birləşir!

Marmaray İstanbullunun xidmətinə açılır..
Marmaray Respublikanın ən mənalı günündə görkəmli bir mərasimlə yüz minlərlə İstanbullunun
xidmətinə açılır..
Respublikanın ən əhəmiyyətli proyektləri arasında göstərilən Marmaray, bu gün Respublika başçısı
Abdullah Gül və Baş nazir Tayyib Ərdoğanın qatılacağı mərasim ilə xidmətə girir. Asiya ilə Avropanı
dəniz dibindən birləşdirəcək olan Marmaray, İstanbuldakı relsli nəqliyyat şəbəkəsi üçün milad qəbul
edilir. Əsrin proyekti olaraq göstərilən proyekt ilə Üsküdar-Sirkeci arası 4 dəqiqəyə enərkən,
Söğütlüçeşme-Yenikapı 12 dəqiqədə, Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme arası isə 20 dəqiqədə qətlediləcək.
2 dəqiqədə bir qatar səfəri
Boğazın altından iki yaxanı birləşdirəcək bu seqmentin uzunluğu 13,5 kilometr olacaq. Qatar, yeni
yeraltı stansiyaları olan Yenikapı və Sirkeci boyunca irəliləyəcək, İstanbul Boğazının altından keçib
digər bir yeni yeraltı stansiyası olan Üsküdardan irəliləyərək Ayrılıkçeşmede təkrar səthə çıxacaq
və Söğütlüçeşmeyə çatacaq.
Proyektin səth qisiminin tamamlanacağı 2016-cı ildən etibarən Bostancıdan Bakırköyə 37 dəqiqədə,
Gebzedən Halkalıya 105 dəqiqədə çatılacaq. Marmaray Proyekti daxilində, Asiya və Avropa
yaxalarında cəmi 40 ədəd stansiya olacaq.
Tək istiqamətdə saatda 75 min yolçu daşınacaq xətt üzərində hər 2 dəqiqədə bir qatar hərəkət edə
biləcək.
Haliçdən də ilk metro keçdi!
Marmaray proyektinin həyata keçməsiylə birlikdə sistemi inteqrə edəcək ən əhəmiyyətli nöqtə Haliç
Metro Körpüsü olacaq. Körpünün dövrəyə girməsiylə Üsküdardan metroya minən bir adam İstanbul
Texniki Universitetinə metro ilə gedə biləcək. Bu nəqliyyatı təmin edəcək Haliç Körpüsündə sınaq
səfərləri isə dünən başladı. İlk metro qatarları körpünün üzərindən keçərək sistemini sınağa başladı.
Gündə 1 milyon adamın istifadə edəcəyi təxmin edilən Haliç Metro Körpüsü, 180 milyon lirəyə
düşərkən Marmaray ilə inteqrə də təmin edilmiş olacaq.
Yapon Baş nazir mərasim üçün gəldi
Yaponiya Baş naziri Shinzo ABə, Avropa və Asiyanı dəniz dibindən tunellə birləşdirən Marmaray
proyektinin bu gün ediləcək açılış mərasimində iştirak etmək üçün xüsusi bir təyyarələ Tokiodan

İstanbula gəldi.
Atatürk Havalımanı Dövlət Konukevində İstanbul Qubernator Köməkçisi Celalettin Yüksəl və digər
səlahiyyətlilər tarfından qarşılanan qonaq Baş nazir Shinzo ABəni gətirən Boeing 747 tipi nəhəng
jumbo reaktiv təyyarəsinin təpəsinə Türk və Yapon bayraqları ilişdi. Saat 15.30′ da Atatürk
Havalımanına enən Yapon Baş naziri ilə birlikdə xüsusi təyyarədən çox sayda Yapon jurnalistin də
İstanbula gəldiyi görüldü.
Dövlət Konukevi Böyük Salon da bir müddət dinlən/istirahət edən və çay içən qonaq Baş nazir daha
sonra qalacağı Çırağan Otelə hərəkət etdi.
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