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USTA iŞi ESER

TURKiYE’YE DEĞER
İstanbul’un iki yakasını üçüncü kez birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü dünya liderlerinin de katıldığı bir törenle açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köprünün tüm aşamalarında emeği geçen herkesi tebrik etti. Erdoğan, “Bu millet Allah’ın izni ile neye
layıksa bunların hepsi olacak.” dedi. Başbakan Binali Yıldırım, köprünün bir sanat eseri olduğuna vurgu yaparken, Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da, “Dünden daha çok bu milletin hizmetinde olacağız.” diye konuştu.

S:

08/09

S:

8/9

TÜRK SEMALARINI HÜRKUŞ SÜSLEYECEK S:16 İZMİR’DE VATANDAŞ İRADESİNE SAHİP ÇIKTI S: 04

“MEDYA 15 TEMMUZ’DA
ÖNEMLİ BİR SINAV VERDİ”

ULAŞTIRMA’NIN YENİ
MÜSTEŞARI: SUAT HAYRİ AKA

Bakan Ahmet Arslan, Anadolu Ajansı (AA) Edİtör
Masası’nda gündeme İlİşkİn değerlendİrmelerde
bulundu. Arslan, FETÖ’nün 15 Temmuz’dakİ darbe
gİrİşİmİnİn Türk sİyasetİ açısından önemlİ sonuçlar
ortaya çıkardığını İfade ettİ.
S: 03

Ulaştırma Denİzcİlİk ve Haberleşme Bakanlığı
Müsteşarlığı’nda nöbet değİşİmİ yaşandı.
Müsteşarlık görevİne Müsteşar Yardımcısı Suat
Hayrİ Aka atandı. Aka’nın atanmasına İlİşkİn 3’lü
kararname Resmİ Gazete’de yayınlanDI.
S: 14
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“MEDYA
15 TEMMUZ’DA
ÖNEMLI BIR
SINAV VERDI”

Arslan, TGRT Haberin “Neler
Oluyor?” Programına Konuk Oldu.

BAKAN ARSLAN TGRT
HABER’IN KONUĞU OLDU
“SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TELEVİZYONLARA BAĞLANMASININ YOLU
4.5G’YDİ. 4.5G OLMASAYDI O YAYINLAR OLMAYACAKTI.”
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TGRT
Haber’de yayınlanan “Neler Oluyor?”
programına katılarak, Türkiye’nin ulaştırma proje ve politikalarını anlattı.
Osmangazi Köprüsü’nün zarar ettiği iddialarına cevap veren Arslan, Osmangazi
Köprüsü’nün sadece körfezi 2 saatten 4
dakikaya indiren bir proje olmadığına dikkat çekti. Arslan şu bilgileri paylaştı: “Osmangazi, İstanbul’dan başlayarak İzmir’e
kadar, oradaki 7-8 ilin, 30 milyon insanın
yaşadığı coğrafyada ticaretin ve ekono-
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minin büyümesi, ülkeye katma değer
oluşturması ve bu katma değerden de
79 milyon insanın yararlanacağı bir projedir. Bu proje 4 etaplıdır, 2017 sonunda
bitecek. Biz henüz 58 km’lik kısmını aştık. Beklediğimiz günlük ortalama 15 ile
20 bin araç geçişiydi, şuan ücretliyken
ortalama 20 bin araç geçiyor, projenin
diğer etapları bittikçe 40 bine gelecektir.
Köprünün geçiş garantisi günlük 40 bindir ama yıllık ortalamadan gidilecektir.
Bizim de beklentimiz 15 binden başlayarak proje ilerledikçe 40 bine çıkmasıydı.”

“5G için çalışıyoruz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın FETÖ darbe girişiminin yaşandığı gece televizyon ekranlarına 4,5G
teknolojisiyle bağlandığını hatırlatan
Bakan Ahmet Arslan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın televizyonlara bağlanmasının yolu 4.5G’ydi. 4.5G olmasaydı o yayınlar olmayacaktı. Bu yüzden
5G’yi de çok önemsiyoruz, 5G ile ilgili
bütün kurumlarımızla çalışmalarımızı
çok hızlı şekilde yapıyoruz.” ifadelerini
kullandı.

BAKAN ARSLAN BAŞKENT KULİSİ’NDE
Bakan Ahmet Arslan, Kanal 7’de Başkent Kulisi programında
da vatandaşları bilgilendirdi. Bakan Arslan, Yavuz Sultan Selim
Köprüsü projesinin köprüden ibaret olmadığını hatırlatarak, “Biz
sadece Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yapmakla kalmadık.
Köprüyü, bağlantıları ile birlikte Çamlık’a, Paşaköy’e ve Kurtköy’e
kadar indiriyoruz. Ayrıca Hüseyinli’den Şile’ye giden bir bağlantı
ve Riva çıkışı da var. Avrupa Yakası’nda ise 3. Havalimanı ve
Mahmutbey’e kadar giden bağlantısı var. Bağlantı yolları ile 215
km yol yapıldı ki, 4 gidiş 4 geliş fonksiyonu var.” şeklinde konuştu.

“MİLLETİMİZİN PARASIYLA ALINMIŞ
TANKIN, TOPUN, UÇAĞIN, HELİKOPTERİN
İNSANIMIZA MERMİ SIKABİLECEĞİNİ
HİÇBİRİMİZ ÖNGÖRMÜYORDUK.”
Bakan Ahmet Arslan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe
girişiminin Türk siyaseti açısından önemli sonuçlar
ortaya çıkardığını ifade eden Arslan, “Böyle bir hainliğin insanımız tarafından hiçbir zaman beklenmediğini
gördük. İnsanımızın parasıyla alınmış tankın, topun,
uçağın, helikopterin insanımıza mermi sıkabileceğini
hiçbirimiz öngörmüyorduk. Birilerinin maşalığını yapanların hainlik yapmada sınır tanımadığını bütün vatandaş gördü.” diye konuştu.

“TÜRKSAT, görevini layıkıyla yerine getirdi”
Anadolu Ajansı dâhil olmak üzere basın yayın kuruluşlarının 15 Temmuz’da çok önemli bir fonksiyonu yerine
getirdiğini söyleyen Arslan, şunları kaydetti: “Bilginin
doğru ve sağlıklı olarak vatandaşa erişmesinin, Sayın
Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, ‘meydanlara
inin, havalimanlarına inin’ mesajlarının yerine doğru
erişmesinin ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmamızın
olmazsa olmazı basın yayın kuruluşları o akşam ve
devamında çok güzel bir sınav verdiler. O anlamda da
müteşekkiriz ama bunun da olmazsa olmazı TÜRKSAT idi. Yapılan yayınların uyduya gidebilmesi, uydu
aracılığıyla insanların televizyonlarına inebilmesinin
yolu TÜRKSAT’ın görevini sağlıklı yapması sayesinde.
TÜRKSAT o akşam görevini layıkıyla yaptı.”

Projeler daha da hızlanacak
Türkiye’nin, 3 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyarlık
nüfusa hitap ettiğini, bu coğrafyada 31 trilyon dolarlık
ticaret hacmi bulunduğunu ve yılda 75 milyar dolarlık taşıma hacmine sahip olduğunu kaydeden Arslan,
bunlardan pay alabilmek için büyük projelerin tamamlanması gerektiğini vurguladı. Arslan, 3. Köprü’nün
İstanbul’un ağır vasıtalardan kaynaklı trafik yükünü
şehir merkezinden çıkaracağını söyledi.
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Keçiören metrosu,
test sürüşünün
ardından hizmete
alınacak.

İZMİR’DE VATANDAŞ
İRADESİNE SAHİP ÇIKTI

İzmir buluşmasına Bakan Arslan’a eşi Habibe Arslan da eşlik etti.

KEÇİÖREN METROSU
AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

İZMİRLİLER, İSTANBUL’DAKİ DEMOKRASİ
VE ŞEHİTLER MİTİNGİ’NDEKİ
KONUŞMALARI DEV EKRANDAN İLGİYLE
İZLEDİ VE ALKIŞLADI.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM VE BAKAN
AHMET ARSLAN, ANKARA TRAFİĞİNİ
BÜYÜK ÖLÇÜDE RAHATLATACAK KEÇİÖREN
METROSU’NUN TEST SÜRÜŞÜNÜ BAŞLATTI.

İzmir’de vatandaşlar, Demokrasi ve Şehitler
Mitingi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan’ın da katılımı ile Konak Meydanı’nda toplandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla alana
gelen İzmirliler, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ)
darbe girişimini protesto etti. Dev Türk bayraklarının
açılan alana, ‘öleceksek adam gibi ölelim’ pankartı
asıldı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İstanbul’daki Demokrasi
ve Şehitler Mitingi’ndeki konuşmaları dev ekrandan
ilgiyle izledi ve alkışladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
konuşmasına alkışlarıyla destek veren İzmirliler, Erdoğan’ın konuşması boyunca Türk bayraklarını salladı ve konuşmayı sık sık alkışladı.

Başbakan Binali Yıldırım ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Keçiören
Metrosu’nun test sürüşünün başlaması dolayısıyla
düzenlenen törene katıldı. Keçiören Belediyesi önünde halka hitap eden Başbakan Yıldırım, yıllardır dillere destan olan Keçiören Metrosu’nun bitmesine bir
adım kaldığını belirtti. Keçiören Metrosu bittiğinde
Ankara’da raylı sistemin 64 kilometreye ulaşacağını vurgulayan Yıldırım, “50’den fazla 60’a yakın
durak... Artık Keçiören’den Ankara’nın merkezine gitmek çile olmaktan çıkacak. Keyifle, 15-16 dakikada
Ankara’nın merkezindesiniz. Trafik, sıcak, eziyet yok,
keyif var. Ankara’ya da bu yakışır. Sizler değil misiniz
15 Temmuz’da hainlere karşı dimdik duran; Keçiören,
size de bu yakışır.” ifadesini kullandı.

Bakan Arslan İzmirlilere teşekkür etti
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından,
İzmirlilere teşekkür konuşması yaptı. Arslan, “Sayın
Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, bugün burada
bir virgül koyduk. İnşallah çarşamba günü taçlandıracağız ama nokta olmayacak, hainler bilsinler ki
tekrar meydanlara çıkılması gerekiyorsa tekrar çıkılacaktır. Rabbim inşallah o anlamda bizi tekrar çıkarmasın ama çıkmak zorunda kalırsak, 15 Temmuz’da
dünyaya ders verdiniz, dediniz ki, ‘biz irademize sahip
çıkacağız, bizi mecbur bırakmayın.’ İnşallah bizi mecbur bırakmazlar.” diye konuştu.

16 DAKİKALIK YOLCULUK
Bakan Arslan, AKM ile Keçiören arasında yapımı devam eden
9,2 kilometre uzunluğundaki, 9 istasyonu içeren Keçiören
Metrosu’nun teknik detaylarını anlattı. Arslan, metronun araçlar
dâhil toplam yatırım bedelinin 1 milyar lira olduğunu belirtti.
Arslan, projenin tek yönde saatte 50 bin, günlük olarak ise
yaklaşık 800 bin yolcuya hizmet edeceğini ve 1-1,5 saat süren
yolculuğu 16 dakikaya indireceğini kaydetti. Projeyle vakit ve
yakıt tasarrufu yapacaklarına dikkati çeken Arslan, böylece milli
ekonomiye katkı anlamında da önemli bir görevi yerine getirmiş
olacaklarını dile getirdi. Metro hatlarının gidiş-geliş tünellerinden
ibaret olmadığına dikkati çeken Arslan, her istasyonun altında
sistemin çalışabilmesini sağlayan adeta bir fabrika bulunduğunu
anlattı. Gelecekte istasyonların arka planlarını da vatandaşlara
göstereceklerine değinen Arslan, “Keçiören-AKM’yi daha sonra
Yüksek Hızlı Tren Garı ve oradan da Kızılay’a bağlayacağız. Ayrıca
Kuyubaşı’ndan başlamak üzere 27 kilometrelik yeni bir hatla
bu raylı sistemi, Esenboğa’ya ve oradan da Yıldırım Beyazıt
Üniversitesine kadar bağlayacağız ki o güzergâhtaki yoğun trafiği
de toplu taşımayla kolaylaştırmış olalım.” ifadesini kullandı.

Arslan: Kızılay’a gitmek eziyet olmayacak
Törende konuşan Bakan Arslan da metro inşaatında,
dışarıdan sadece istasyonların girişinin gözüktüğüne
işaret ederek, “Sadece istasyonların girişi gözüktüğü
için küçük bir iş yapılıyor zannedebilirsiniz ama şunu
biliniz ki Atatürk Kültür Merkezi’nden başlayarak Gazino’ya kadar olan 9 durakta, 9 kilometre boyunca
çift tüp, yer altında adeta bir şantiyeler silsilesi var.
Bittiğinde hep beraber kullanacağız ve keyfine varacağız. Buradan Ankara’nın merkezine, Atatürk Kültür
Merkezi’ne, Kızılay’a gitmek eziyet vermekten çıkacak.” değerlendirmesinde bulundu.
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Bakan Arslan,
Ankara-Sivas hattı
çalışanlarından
bilgi aldı.

Projenin maaliyeti
170 milyon lira.

ANKARA-SİVAS YHT HATTI’NDA
ÇALIŞMALAR HIZ KESMİYOR

ÇAMLICA TV-RADYO KULESİ
İSTANBUL’A DEĞER KATACAK

ANKARA-SİVAS YHT PROJESİ İLE SAATTE 250 KİLOMETRE HIZA UYGUN, 405 KİLOMETRE
UZUNLUĞUNDA YENİ BİR DEMİRYOLU İNŞA EDİLİYOR.

ARSLAN, 53 KATTAN OLUŞACAK BETONARME KULENİN 220 METRE YÜKSEKLİĞİNDE OLACAĞINI,
HER BİR KATIN 4.5 METRE YÜKSEKLİĞİNİN BULUNACAĞINI BİLDİRDİ.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,
Ankara-Sivas YHT Hattı Elmadağ
Şantiyesi’nde incelemelerde bulundu.
Ankara-Sivas YHT Projesi ile saatte
250 kilometre hıza uygun, çift hatlı,
elektrikli, sinyalli 405 kilometre uzunluğunda yeni demiryolu inşa edildiğini
anlatan Arslan, tamamı öz kaynaklarla yönetilen proje ile iki şehir arasındaki
yaklaşık 11 saatlik seyahat süresinin 2
saate düşeceğini ifade etti.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Küçük
Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nin inşaat alanını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
İnşaat alanında bilgi aldıktan sonra basın
mensuplarına açıklama yapan Arslan, 53
kattan oluşacak betonarme kulenin 220
metre yüksekliğinde olacağını, her bir katın 4,5 metre yüksekliğinin bulunacağını
bildirdi. Arslan, kulenin üzerine 165 metre
uzunluğunda anten konulacağını kaydederek, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nin
toplamda 365 metre yükseklikte olacağını ifade etti. Bakan Arslan, “O anten kulesinin öncelikli amacı, hem Küçük Çamlıca
hem de Büyük Çamlıca’da bulunan ve şehirde görüntü kirliliği oluşturan antenlerin
ve anten kulelerinin kaldırılması, İstanbul’un sembolü haline gelecek bir kulede
bunların hepsinin tek noktada ortak olarak
hizmet vermesi.” diye konuştu.
Kule sayesinde tek noktadan televizyonlara, radyolara ve insanlara yayıncılık hizmeti verilebileceğini kaydeden Bakan Ars-

Yüzde 70 ilerleme
Arslan, güzergâhın tamamının altyapısında çalışmaların sürdüğüne işaret
ederek, “7 etapta ihale ettiğimiz projede altyapı işlerinde yüzde 70 ilerleme
sağlamış durumdayız. Şu an bulunduğumuz Elmadağ-Kırıkkale arasında en
büyüğü bin 800 metre uzunluğunda
olmak üzere toplam 6 bin 216 metrelik 4 viyadük var. Uzunluk, ayak açısı ve
yükseklikleri açısından özel olan viya-
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düklerin projeleri de özel olarak tasarlandı. Dünya ve ülkemizde ilk kez, tek
seferde 90 metre açıklık geçilerek imal
edilen viyadüklerin yapımında hareketli
kalıp sistemi uygulanıyor. 16 günde bir
iki ayak arasındaki tüm kirişler yerinde
dökülüyor.” dedi.
Ankara-Sivas YHT’nin 2018’de hizmete girmesi için uygulamanın çok
önemli olduğunu vurgulayan Arslan,
Yerköy-Sivas arası elektromekanik
sistemler ve üstyapı ihalesi için ilana
çıktıklarını ve 6 Ekim’de yapım ihalesinin tekliflerinin alınacağını bildirdi.
Arslan, Ankara-Yerköy arası için de bu
ay ihaleye çıkacaklarını belirterek şöyle devam etti: “Böylece Ankara-Sivas
arasında başlanmamış, el atılmamış
herhangi bir kısım kalmayacak. 2018’in
ikinci yarısında Ankara-Sivas YHT’yi
Ankara-İstanbul YHT’ye bağlamış olacağız ve 2023 hedeflerimiz kapsamında Edirne’den Kars’a kadar YHT’leri
yapmış olacağız.”

lan, 220 metre yükseklikteki betonarme
kısmın 180’inci ve 176’ncı metrelerinde 2
restoran bulunacağı bilgisini verdi. Arslan,
ayrıca kulenin yaklaşık 150 metre mesafesinde iki kat seyir terası olacağını söyledi.

Proje yarışmayla belirlendi
Arslan, projenin bir yarışma ile belirlendiğini dile getirerek, buradaki yapının İstan-

bul’un gelecekte sembolü olabileceğini,
şehre değer katacağını vurguladı. Şu
anda zeminde çalışmalara başlandığını aktaran Arslan, temel çalışmasının
yapıldığını, sonrasında zeminin altındaki
4 katın inşa edileceğini, toplamda 220
metreye tamamlanacağını, betonarme
kısmının 3-4 ayda bitirilmesinin hedeflendiğini anlattı.
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YAVUZ SULTAN SELİM
KÖPRÜSÜ AÇILDI

DÜNYA TÜRKİYE’NİN
BAŞARISINI ALKIŞLIYOR

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, köprünün ve otoyolun İstanbul’a, ülkeye,
mİllete, Avrupa ve Asya kıtalarına, tüm İnsanlığa hayırlı olmasını dİledİ.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: “VATANDAŞLARIMIZIN GELECEĞİ İçİn, ÜLKEMİZİN MUASIR
MEDENİYETLER SEVİYESİNE ULAŞMASI İÇİN MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ.”

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile
Otoyol ve Bağlantı Yolları Açılış
Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konukları selamlayarak, açılışı
yapılan köprünün ve otoyolun İstanbul’a,
ülkeye, millete, Avrupa ve Asya kıtalarına, tüm insanlığa hayırlı olmasını diledi. Köprünün tüm aşamalarında emeği
geçen bakanları, bürokratları, yüklenici
firmaları, mühendisleri ve işçileri tebrik
eden Erdoğan, bu süreçte 3 başbakan ve
bir de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile
çalıştıklarını, temeli Gül ile birlikte attıklarını hatırlattı. Erdoğan, dalga geçenlerin, istihza edenlerin, ‘yaptırmayacağız’
diyenlerin, gösteriler yapanların olduğunu aktararak, “Ancak biz, ‘bu yoldan
dönmek yok, yapacağız’ dedik.” şeklinde
konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi ise köprünün açılışının vatandaşlarla yapıldığını
belirterek, şöyle devam etti: “Kardeşlerim, bu millet Allah’ın izniyle neye layıksa
bunların hepsi olacak. Bunları yapacağız.
Zira muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak öyle lafla olmuyor, icraatla
oluyor. Bunu yapacağız.”

Katılımcılara teşekkür
Recep Tayyip Erdoğan, Yavuz Sultan
Selim Köprüsü açılışında, törene katılan Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al
Halife, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov,
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov,

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay
Asadov, Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif ile dost ve kardeş
ülkelerin başbakan yardımcılarına, bakanlarına, temsilcilerine şükranlarını
sunarken, “Biz gerçek dostlarımızı kara
günlerimizde de güzel günlerimizde de
yanımızda görmekten memnuniyet duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

BAKAN ARSLAN’DAN AÇILIŞ ÖNCESİ DENETİM
Bakan Ahmet Arslan açılış öncesi Yavuz Sultan Selim’deki hazırlıkları denetledi ve yetkililerden bilgi aldı. Ara-

cıyla köprüden geçen Bakan Ahmet
Arslan, açılış öncesi tüm kontrolleri
bizzat gerçekleştirdi.
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ARSLAN, DÜNYA MEDYASINA
YAVUZ’U ANLATTI
Başbakan Binali Yıldırım, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün
açılış töreninde yaptığı konuşmada,
köprünün sadece bir köprü değil aynı
zamanda bir sanat eseri, bir mühendislik harikası, dünyanın en geniş
köprüsü, üzerinden demiryolu geçen
en uzun köprü olduğunu aktardı. Yıldırım katılımcılara, “En güzel eserleri, en güzel köprüleri, Marmaray gibi
tünelleri yapmak da size yakışır, sizin
evlatlarınıza yakışır, Tayyip Erdoğan
ve arkadaşlarına yakışır.” şeklinde
seslendi.
Yıldırım, Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü çekemeyenlerin olduğunu söyledi.
Halkın desteği oldukça, kendilerine karada da, havada da, denizde de ölüm
olmadığını anlattı.

Ulaşılabilir bir Türkiye oluşturduk
Bakan Arslan da, konuşmasında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü üzerindeki
demiryolu ile birlikte yaparken amaçlarının Avrupa’yı Asya’ya bağlamak ve
Bakü-Tiflis-Kars ile birlikte bu köprünün
üzerinden trenleri geçirmek, Avrupa’ya
götürmek olduğunu vurguladı. Arslan,
“Türkiye geçmişten beri bu coğrafyada
projeler yapıyor. Ancak bunları hayata
geçirmek için bir lider lazımdı. Ufkun
ötesini gören, bunlara hamilik edecek
bir lider lazımdı. Rabbime şükrediyoruz
ki 14 yıldır sizin liderliğinizde, Başbakanımızla, çalışma ekiplerimizle birlikte bu
projelerde yol alacağız. Türkiye’yi erişilebilir, ulaşılabilir ve coğrafyasının hakkını verir bir ülke yaparken, biz aile olarak sizlerin hamiliğinize muhtacız.” dedi.

Türkiye’nin vizyon projelerinden olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, yabancı medya
kuruluşlarının da ilgi odağı oldu. Reuters,
AP, AFP, ANSA, Bloomberg International,
The Times, İTELE ve Financial Times gibi
dünyanın önde gelen ajans ve medya
kuruluşlarının temsilcileri Bakan Ahmet
Arslan ile görüştü. Yabancı medya temsilcilerine ‘Yavuz’un teknik özelliklerini
anlatan Bakan Ahmet Arslan, Türkiye’nin
2023 hedefleri doğrultusunda, dev projeleri hayata geçirme konusunda kararlı
olduklarını söyledi.
Bakan Arslan’ın
açıklamaları tüm
dünyaya servis
edildi.

10

GÜNDEM

GÜNDEM

BAKAN ARSLAN,
FİKRET ORMAN’I
KABUL ETTİ
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BAŞKAN ORMAN, KARTAL
HEYKELİ VE AHMET ARSLAN
İSMİ YAZILI, 36 SIRT NUMARALI
FORMAYI HEDİYE ETTİ.

PTT’Yİ DAHA İLERİYE
TAŞIYACAĞIZ
BAKAN ARSLAN, EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKÇİ
İLE BİRLİKTE PTT MOBİL İŞLEM ARACI’NIN TANITIMINI
YAPTI VE AÇILIŞ KURDELESİNİ KESTİ.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Denizli’de düzenlenen PTT AŞ Yönetim Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Bakan Arslan, 3 gün süren toplantı
kapsamında 81 ilin PTT başmüdürlerinin bir araya gelerek
kurumun misyonunu ve vizyonunu ileriye taşıyacak çalışmalar yapacaklarını ifade etti. “E-ticaret” ile ilgili dünyanın geldiği
nokta ve Türkiye’nin alması gereken konumla ilgili çalışmaların üzerinde duracaklarını aktaran Arslan, “Hükumetimizin
çizdiği hedefler çerçevesinde, PTT olarak almamız gerek konumu biliyoruz, daha ileriye taşıyacağız. Uygulamamız Denizli’den halkımıza insanımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise dünyada e-ticaretin kullanımının inanılmaz bir hızla her yıl katlanarak artığına dikkati
çekti. Türkiye’nin 150 milyar dolarlık ihracatının daha fazla
artması noktasında e-ticarete çok daha fazla önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Zeybekci, konuyla ilgili hükümetin
bütün bakanlıklarla iş birliği içerisinde çalışmalarının olduğunu bildirdi. Zeybekci, bu işin kaptanlığını ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yapacağını dile getirdi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Başkanı Fikret Orman’ı makamında kabul etti. Kabulde konuşan Bakan Arslan, “Futbol
centilmenliği ve dostlukları güçlendiren önemli
bir faaliyettir.” dedi. Beşiktaş’ın son yıllarda
yükselen bir başarı grafiği olduğunu belirten
Arslan, yeni standında şampiyonluğu elde ettiğini ve Beşiktaş taraftarını ve yöneticilerini tebrik ettiğini söyledi. Yeni sezonda tüm takımlara
başarılar dileyen Arslan, Şampiyonlar Liginde
Beşiktaş’ın başarılı olmasını ve ülke futboluna
katkı sağlamasını beklediğini ifade etti.
Beşiktaş Başkanı Orman ise Bakan Arslan’ı Beşiktaş’ın yeni stadında birlikte maç izlemeye davet etti. Futbolun önemli bir işlevinin olduğunu
hatırlatan Orman, ‘’Futbol, özellikle gençlerin
enerjilerini boşaltabilecekleri önemli bir alandır.
Futbol, insanların güzel vakit geçirebilecekleri
bir aktivite olması için çok çaba sarf ediyorum
ve futbolun dostluk içinde kalması ve eğlenceli
hale gelmesi için destek veriyorum.” diye konuştu.

KATAR İLE EKONOMİK
BAĞLAR GÜÇLENİYOR
BAKAN ARSLAN: “TÜRKİYE İLE KATAR ARASINDA 3 MİLYAR DOLAR OLAN TİCARET HACMİNİ KISA
SÜREDE 5 MİLYAR DOLARA ÇAKIRMAYI HEDEFLİYORUZ.”
Katar Hükümeti adına Katar Belediye ve Çevre Bakanı Mohammed Bin
Abdullah Al-Rumaihi ile Tekfen Holding’in
grup şirketi Tekfen İnşaat arasında “AlKhor Expressway” otoyol projesinin ön
protokolü için Bakanlığın toplantı salonunda imza töreni düzenlendi. Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet
Arslan, törende yaptığı konuşmada, iki
ülke arasındaki ticaret hacminin son 5 yılda yaklaşık 3 kat artarak 1,3 milyar dolara
ulaştığını ancak potansiyel göz önünde bu-

lundurulduğunda bunun yeterli olmadığını
ifade etti. Kısa sürede bu rakamın 3 milyar
dolara hemen ardından da 5 milyar dolara
çıkarılmasının gerektiğini vurgulayan Ahmet Arslan, şunları kaydetti: “İki ülke ekonomilerinin en önemli özelliği birbirini tamamlayıcı rolde olmaları. Katar her neye
ihtiyaç duyuyorsa Türkiye’de var, Türkiye
neye ihtiyaç duyuyorsa bunlar da Katar’da
var. Bölgenin en büyük enerji üreticilerinden Katar’ın Türkiye’nin ihtiyacı olan enerjiyi karşılaması, başta tarım ürünleri olmak

üzere Katar’ın ihtiyacı olan ürünlerin de
Türkiye’de olması çok önemli.”

Katar’da 60 Türk şirketi var
Katar Belediye ve Çevre Bakanı Mohammed Bin Abdullah Al-Rumaihi de şu anda
alt yapı alanında Katar’da görev yapan 60
Türk şirketi bulunduğuna dikkat çekerek,
“Bu firmalar vizyonumuz olan projelerin
gerçekleşmesinde katkı sağlamaktadır.
2022 Dünya Kupası projelerinde de bizlere
yardımcı olmalarını arzu ediyoruz.” dedi.
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TOROS
DAĞLARI
TÜNELLERLE
AŞILIYOR
BAKAN AHMET ARSLAN: “HEDEFİMİZ
AKDENİZ SAHİL YOLUNU EN KISA SÜREDE
HİZMETE ALMAK.”
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile birlikte Mersin-Antalya arasındaki Akdeniz Sahil
Yolu Projesi kapsamında yapımı devam
eden tünellerde incelemelerde bulundu.
Arslan, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli
Mahallesi’ndeki 4 tünelde inceleme yaptıktan sonra işçilerle yemek yedi.

4 bin 100 metrelik tünel
Bakan Arslan, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki trafik
çilesini herkesin bildiğini söyledi. Akdeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında 14
kilometrelik güzergâhta 6 tane tünel
bulunduğunu ve toplam boyunun 4 bin
100 metre olduğunu ifade eden Arslan,
şöyle konuştu: “Tünellerimiz bitmiş,
artık kaplamaları yapılacak. Üst yapısı
ve elektromekanik kısmı yapılacak. Hedefimiz bu sene sonuna kadar 14 kilometrelik güzergâhı, 4 bin 100 metreyi
içeren 6 tünelle birlikte hizmete sunmak ve Akdeniz Sahil Yolu’nun bu kısmını bitirmiş olmak. Mesafe olarak kısa
görünüyor olabilir ama bulunduğu zor
coğrafya ve inşaat şartlarını düşünürseniz çok önemli bir proje yapılıyor. Bu
proje kapsamında tüm çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Biz istiyoruz ki
bu kışa girerken insanlarımız daha rahat
güzergâhta seyahat edebilsin.”

Aydıncık-Gözce bölünmüş
yol temeli atıldı
Daha sonra Aydıncık-Gözce bölünmüş
yol temel atma törenine katılan Arslan,
buradaki konuşmasında da İstanbul’da
3. Köprü’nün açılışının yapıldığını anımsatarak, “Bu projenin tadını çıkaralım birkaç gün dinlenelim, deme lüksümüz yok.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi onun
bağlantısındaki 215 kilometrelik otoyolu
hizmete soktuk. Ankara-İstanbul arası
otoyol yapıldığında biz 20 yıl onu konuştuk. Dün açtığımız otoyol 215 kilometre
ve sadece dün konuştuk, bugün artık
başka işlere bakıyoruz.” dedi.

Bakan Arslan, yüklenici
firma yetkililerinden bilgi aldı.

AFYONKARAHİSAR, ULAŞTIRMA
YATIRIMLARIYLA GELİŞİYOR
ARSLAN, ANKARA-AFYONKARAHİSAR VE DEVAMINDA İZMİR’E KADAR UZANACAK YÜKSEK HIZLI TREN
PROJELERİNİN HER BİR ETABINDA FARKLI ÇALIŞMALARIN OLDUĞUNA DİKKATİ ÇEKTİ.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara-Afyonkarahisar arasında devam eden
yüksek hızlı tren çalışmalarında incelemelerde bulundu. Afyonkarahisar-Ankara karayolu üzerinde bulunan Köroğlu
Beli’nde devam eden tünel çalışmaları
hakkında bilgi alan Arslan, Ankara-Afyonkarahisar ve devamında İzmir’e kadar uzanacak yüksek hızlı tren projelerinin her bir etabında farklı çalışmaların
olduğuna dikkat çekti.
Ankara’dan Polatlı’ya kadar olan yüksek
hızlı tren hattının, Afyonkarahisar’a uzatmak adına yapılan bir ihale olduğuna değinen Arslan, “Bu ihale çerçevesinde yapmamız gereken yol 162 kilometreydi. Bu
yolun yine 130 kilometresinin tamamında çalışmalarımız var. Polatlı istikametin-

de son 30 kilometresinde kamulaştırma
çalışmalarını bitirme aşamasına gelmiş
durumdayız. Onlar da bittiğinde orada
da fiili çalışma başlatacağız.” dedi.

Çanakkale 1915 Köprüsü’nün
temeli 18 Mart’ta atılacak
Afyonkarahisar’ın, Çanakkale’nin ve Sarıkamış’ın birbirinden ayrılmaz parçalar
olduğunu vurgulayan Arslan şunları
kaydetti: “Çanakkale 1915 Köprüsü için şu
anda Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararını hazırlıyoruz. Birkaç gün içerisinde
bu kadar çıkacak ve hemen devamında
Yap-İşlet-Devret modeliyle ihale edeceğiz. Bu sene içerisinde de ihale işini tamamlayıp, önümüzdeki yıl 18 Mart’ta da
o köprünün temelini atmak ve kazmayı
vurmak istiyoruz.”

BAKAN ARSLAN’DAN KURBAN
BAYRAMI HATIRLATMASI
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan, Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım’a yaptığı ziyarette ilin yatırımları hakkında bilgi aldı.
Arslan, hızlı trenle sadece Ankara’yı
Afyonkarahisar’a değil bu kent üzerinden İzmir’e ulaştırmayı planladıklarını bildirdi. Kurban Bayramı’ndaki 9
günlük tatilde yola çıkacak vatandaşlara da uyarılarda bulunan Arslan,
“Acele gitmek 20 dakika, yarım saat, 1
saat kazandırabilir. Ama o 1 saatin faydası yok. Acele gidelim derken ecele
gitmek herhalde hepimizi üzer. Lütfen
bu bayramı acıyla değil bayram tadında yaşama fırsatı versinler bize.” dedi.
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ULAŞTIRMA’NIN
YENİ MÜSTEŞARI:
SUAT HAYRİ AKA
SUAT HAYRİ AKA’NIN ATANMASINA İLİŞKİN
3’LÜ KARARNAME RESMİ GAZETE’DE
YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Müsteşarlığı’nda
nöbet
değişimi
yaşandı.
Müsteşarlık görevine Müsteşar Yardımcısı Suat Hayri
Aka atandı. Suat Hayri Aka’nın atanmasına ilişkin 3’lü
kararname Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
girdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan
2016/424 Karar Sayısı ile yayınlanan 3’lü kararname
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali
Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan’ın imzalarını taşıyor.

Suat Hayri Aka kimdir?

Suat Hayri Aka, 1960 yılında Tatvan’da doğdu. İstanbul
Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik Yüksek
Okulu Güverte Bölümü’nden mezun olan Aka, 19891990 yıllarında WMU-Dünya Denizcilik Üniversitesi’nde
Liman ve Denizcilik İdaresi alanında yüksek lisansını
tamamladı. Meslek hayatına Deniz Nakliyatı TAŞ’de
kaptan olarak başlayan Aka, kamudaki görevinden
1991’de ayrılarak 2006 yılına kadar özel sektörde
armatörlük, uluslararası deniz taşımacılığı, deniz
sigortaları, gemi alım-satımı, eğitim ve danışmanlık
hizmetleri, gemi inşaatı ile gemi kurtarma gibi çeşitli
deniz ticareti branşlarında faaliyet gösteren şirketlerde
yönetici olarak görev yaptı.
Aka, 2006’da atandığı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini Haziran 2014’e
kadar sürdürdü. Haziran 2014-Ocak 2016 döneminde
bakanlık müşaviri olarak görevlendirilen Aka, ocakta
yeniden Müsteşar Yardımcısı Vekili oldu.

BİRİMLERİMİZDEN

ALTYAPI PROJELERİ 		
EROL ÇITAK’A EMANET
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel
Müdürlüğü’ne Erol Çıtak atandı. Erol
Çıtak, 1959’da Ankara’da doğdu. Gazi
Üniversitesi Makina Fakültesi, Makina
Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Mesleki
hayatı başarılarla dolu olan Çıtak,
‘Marmaray Projesinin Etüt ve
Projelendirilmesi, iki yıl gibi
bir süre yapım faaliyetlerinin
yürütülmesi, birçok
demiryolu altyapı projelerinin
realizasyonu’, ‘son 30 yılda
Türkiye kıyılarındaki liman kıyı
yapısı ve balıkçı barınaklarını
derinleştirilmesine ait
tarama çalışmalarının gerçekleştirilmesi’,
‘Türkiye Demiryollarının serbestleşerek
özel sektörün de Ulusal Demiryolu
altyapısında işletmecilik yapabilmesi için
demiryollarının yeniden yapılandırılması
ve ikincil mevzuatın çıkarılması’ gibi önemli
çalışmaları yürüttü.

DIŞ İLİŞKİLER AVRUPA 		
BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ERDEM DİREKLER ATANDI
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Dış İlişkiler Avrupa Birliği
Genel Müdürlüğü görevine Erdem Direkler
atandı. Direkler 1966’da İzmir’de doğdu.
1990 yılında ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Direkler
iş hayatına 1991 yılında AB Koordinasyon
Dairesi’nde Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
olarak başladı.
2001-2003 yılları arasında
Savunma Sekreterliği’nde
NATO İlişkiler Koordinatörü;
2003-2004 yılları arasında
Kara Ulaştırması Genel
Müdürlüğü’nde Daire
Başkanlığı; 2004-2012 yılları
arasında Dış İlişkiler Dairesi
Başkanlığı; 2000-2010 yılları arasında UN
ECE, WP5 Başkanlığı; 2011-2012 yıllarında
UN ECE Ulaştırma Komitesi Başkanlığı
görevlerini yürüttü. 2012 yılından bu yana
da Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel
Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcılığı
görevini yürütüyordu.

ANKARA YHT
GAR’IN İNŞASINDA
SONA YAKLAŞILDI
178 BİN METREKARE KAPALI ALANI OLAN VE SEKİZ
KATTAN OLUŞAN ANKARA YHT GAR PROJESİ’NDE
YÜZDE 99,5 ORANINDA İLERLEME SAĞLANDI.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Vekili Orhan Birdal, inşası
devam eden Ankara YHT Gar’da incelemelerde bulundu.
Birdal, projenin son durumu hakkında TCDD Genel Müdürü
İsa Apaydın ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.
Beraberindekilerle birlikte inşaat sahasını gezdi. Müsteşar
Vekili Orhan Birdal’ın inceleme gezisine, TCDD Taşımacılık
A.Ş. Genel Müdür Vekili Veysi Kurt da eşlik etti.

Genel Müdür Apaydın’dan detaylı inceleme

Müsteşar Vekili Orhan Birdal’ın incelemesinden sonra
yüklenici firma yetkilileriyle bir araya gelerek, projenin
kalan kısmı hakkında detaylı bilgi alan TCDD Genel Müdürü
İsa Apaydın, projenin tüm yönleriyle en kısa sürede
tamamlanmasının önemine değinerek, buna göre iş planının
yapılmasını istedi.
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BTK 16. YAŞINI KUTLADI
Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’nun (BTK) 16. kuruluş yıl
dönümü kutlandı. BTK’nın Beytepe’de
bulunan yerleşkesinde
gerçekleşen resepsiyonda
konuşan Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı
Müsteşar Vekili Özkan
Poyraz, 15 Temmuz darbe
girişiminin vatan, egemenlik
ve bayrak kavramlarının
öneminin bir kez daha hatırlanmasını
sağladığını ifade etti. Poyraz, 5G
teknolojisinin önemine işaret
ederek, 5G ile aynı zamanda
kapasiteyi de taşıyabilmek
için mutlaka ülkenin her
yanında kademeli olarak fiber
karasal teknolojilerini
de mobil iletişimle
birlikte kullanabilmek ve
yaygınlaştırabilmek gerektiğini dile getirdi.
BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan da
meydanlarda milli iradeye sahip çıkan
kurum çalışanlarına teşekkür etti.

Yüzde 99,5’i tamamlandı

178 bin metrekare kapalı alan sekiz kattan oluşan Ankara
ve Türkiye için önemli projelerden biri olan Ankara YHT Gar
projesinin yüzde 99,5 oranında ilerleme sağlandı. 3 adet
peron ve 6 adet hızlı tren hattına sahip, Ankaray, Batıkent,
Sincan, Keçirören, havaalanı metroları ve Başkentray
ile entegre şekilde inşa edilen Ankara YHT Gar’ı, Ankara
raylı sisteminin merkezi olacak. Yeni YHT Gar, yolcuların
ulaşımını sağlamaktan öte bir anlayışla Ankaralılara ve
misafirlerine mağazaları, ofisleri, sinemaları, oteli, fast
food dükkânları, kafeleri, farklı sosyal mekânları ve VİP-CİP
alanları ile hizmet vererek toplumsal ve kültürel yaşamın
merkezi olmaya aday.

DHMİ YÖNETİMİ KONYA
HAVALİMANI PERSONELİ 		
İLE BULUŞTU
Devlet Hava Meydanları
İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü Serdar Hüseyin
Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri
Funda Ocak, Mehmet Ateş ve Sadettin
Parmaksız ile birlikte Konya Havalimanı’nı
ziyaret etti. Havalimanı personeliyle
toplantı yapan Yıldırım, darbe girişimine
karşı verilen mücadelenin bir “vatan
görevi” olduğuna vurgu yaptı. Yıldırım
şunları söyledi: “Havacılık hızlı gelişme
gösterdi, son on beş senedir. Bu çerçevede
Türkiye’de de 55 havalimanı oldu. Bu yıl
aşağı yukarı 5-6 tane daha yapılması
planlanıyor. Herhalde 61- 62 gibi bir
rakamla artık doyuma ulaşacaktır diye
düşünüyorum.”

Bakan
Arslan pilot
koltuğunda
oturdu.

TÜRK SEMALARINI
HÜRKUŞ SÜSLEYECEK
BAKAN ARSLAN: “TÜRKİYE
2003’TEN BU YANA HAVACILIK
SEKTÖRÜNDE DÜNYADA
30. SIRADAN 10. SIRAYA
YÜKSELDİ.”
Türkiye’de üretilen ve uluslararası
alanda sertifikalandırılan ilk Türk
sivil imalat olan Hürkuş eğitim uçağına
Tip Sertifikası verilmesi dolayısıyla Türk
Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ)
Kazan Tesisleri’nde tören düzenlendi.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, törende yaptığı konuşmada, “Havayolu halkın yolu olsun,
herkes uçsun.” ilkesiyle havayolu sektöründe ciddi başarı elde ettiklerine dikkati
çekerek sertifika töreninin bu açıdan büyük anlam ifade ettiğini söyledi.
Türkiye’nin 2003’ten bu yana havacılık
sektöründe dünyada 30. sıradan 10. sıraya yükseldiğine dikkati çeken Arslan,
“Sivil uçağımızı kendimiz ürettiğimiz ve
kendimiz sertifikalandırdığımız bir aşamaya gelmemiz çok gecikti.” diye konuştu. Arslan, Vecihi Hürkuş’un yaptığı
uçağın sertifikalandırılması için kamyon
sırtında Çek Cumhuriyeti’ne gönderildiğini anımsatarak Hürkuş’un Tip Sertifika
Onayı’nın Türkiye’de verilebiliyor olmasının, dünyanın sivil otoritelerinin bunu
kabul ve teyit etmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

“Sivil ve askeri uçağımızı yapabilmek
adına sizlere güveniyoruz”
Atak helikopteri ve insansız hava araçlarının (İHA) üretiminde gösterilen başarının Hürkuş ile taçlandığını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti: “Sivil ve
askeri uçağımızı yapabilmek adına sizlere güveniyoruz. İşin başı inanmak… Bu
inancın ortaya konması, siyasi otorite
tarafından desteklenmesi ile kâğıt üzerinde başlayan düşüncenin ete kemiğe
bürünmesine şahit oluyoruz.”
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürü
Bilal Ekşi de tasarım, imalat ve üretim kadar yorucu sertifikasyon testinden geçen uçağın, 11 Temmuz 2016’da
SHGM’nin ilk defa verdiği Tip Sertifikası
ile uçuş hürriyetine Hürkuş olarak kavuşmuş olduğunu söyledi.

