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YERLİ OTOMOBİL HAKKINDAKİ TÜM YERLİ OTOMOBİL HAKKINDAKİ TÜM YERLİ OTOMOBİL HAKKINDAKİ TÜM 
MERAK ETTİKLERİNİZ...MERAK ETTİKLERİNİZ...MERAK ETTİKLERİNİZ...

Türk�ye’n�n yerl� otomob�l� yapılan tanıtım lansmanıyla görücü-
ye çıktı. Yurtta ve dünyada merakla tak�p ed�len yerl� otomob�l�n 
�ç ve dış tasarımıyla �ç�ne bulundurduğu yüksek teknoloj� büyük 
beğen� topladı.

022’de yollara çıkması planla-
nan yerl� otomob�l�n otonom 
sürüş özell�ğ�ne sah�p olması 
hedefl en�yor. Otonom sürüş 

özell�ğ� sayes�nde yerl� otomob�l kullanı-
cıları güvenl� ve konforlu seyahat edeb�l-
me �mkânı bulacaklar.

TOGG’un öneml� hedefl er�nden b�r� de 
yerl� otomob�l�n 2022’de yola çıkmadan 
önce akt�f ve pas�f güvenl�k donanımla-
rıyla Euro NCAP’ten 5 yıldız alması.

1- Yerl� otomob�lde, gel�şm�ş batarya 
yönet�m ve akt�f termal yönet�m s�stem-
ler�n�n sağladığı uzun ömürlü batarya 
paket� mevcut. Otomob�lde, 200 beyg�r 
güç �le 7.6 san�ye, 400 beyg�r güç �le 4.8 

222222 san�ye altında 0-100 km/s hızlanma kapa-
s�tes� bulunuyor.

2- Yerl� otomob�l, sürekl� olarak merke-
ze bağlı olacak ve bazı s�stem güncelle-
meler� sürücünün b�le h�ssedemeyeceğ� 
şek�lde g�der�lecek. Ayrıca bakım ve 
parça değ�ş�m� gerekt�ren arıza durum-
larında �se s�stem, d�rekt olarak bakım 
noktasıyla �let�ş�me geçecek.

3- Yerl� otomob�l otonom sürüş teknolo-
j�s�ne sah�p olacak. Traf�k sıkıştığı zaman 
otomob�l kend�l�ğ�nden durup kalkab�-
lecek. Sürücünün d�reks�yonla kontrol 
etmes�ne gerek kalmayacak.

4- Yerl� otomob�lde “Holograf�k As�s-
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tan” teknoloj�s� de bulunuyor. Bu tekno-
loj�yle yol detayları, tümsekler, köprüler 
sürücünün d�rekt olarak gözbebeğ�ne 
ışınlar yoluyla �let�lecek. Sürücü yola 
bakarken aynı zamanda bu uyarıları da 
göreb�lecek. Holograf�k As�stan teknolo-
j�s� dünyada �lk kez kullanılıyor.

Gelel�m herkes�n merak ett�ğ� yer-
l� otomob�l�n f�yat meseles�ne... 

“Otomob�l� bugün görsek de satın 
almak �ç�n �k� yıl daha bekleyeceğ�z. 
Dolayısıyla, f�yatının da bugünden bell� 
olması elbette mümkün değ�l. Ama şu 
kadarını söyleyel�m. Yerl� otomob�l�n 
bulunduğu SUV segment�nde Hyunda� 
Tucson, Volkswagen T�guan, N�ssan 
Qashqa� g�b� araçlar var.

Bunların henüz elektr�kl� modeller� yok. 
Fakat yerl� otomob�l üret�lmeye başlandı-
ğında o markalar da elektr�kl� araçlarını 
p�yasaya süreb�l�rler. Şu anda bu saydı-
ğımız markaların f�yatları 165 b�n TL’den 
başlıyor, 358 b�n TL’ye kadar çıkıyor.”

Yerl� otonun özell�kler�n� tam olarak 
henüz b�lmesek de BMW �X-3 ve Tesla 
Model X g�b� araçların muad�l� olacağı 
söylen�yor. Yen� BMW �X3’ün elektr�kl� 
vers�yonunun 400 b�n TL’n�n üzer�nde 
olacağı bel�rt�l�yor.

Tesla’da �se f�yat m�lyonu buluyor. 
Sonuçta küresel rekabet� düşünürsen�z, 
yerl� oto bugün p�yasaya çıksa 150-200 
b�n TL’den az olamazdı.”

Yerl� otomob�l hakkında merak 
ed�lenler! TOGG yerl� otomob�l özel-
l�kler� neler, ne zaman satışa çıka-
cak, �sm� ne, nerede üret�lecek? 
İşte d�ğer detaylar..

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderl�ğ�n-
de başlayan yerl� otomob�l projes� kap-
samında geçt�ğ�m�z günlerde b�r tanıtım 
gerçekleşt�r�ld�. 

Tamamıyla elektr�k �le çalışan yerl� oto-
mob�l, özell�kler�n�n yanı sıra görünüşüy-
le de herkes� büyüled�. 300 ve 500 k�lo-
metre olmak üzere 2 farklı p�l seçeneğ�ne 
sah�p yerl� otomob�l �le �lg�l� kafalardak� 
soru �şaretler�n� g�dermek adına “yerl� 
otomob�l f�yatı, özell�kler�, satışa çıka-
cağı tar�h, üret�m yer�, �ç tasarımı” g�b� 
detayları b�r araya get�rd�k. İşte merak 
ed�len tüm soruların yanıtlarını �çeren 
yerl� otomob�l rehber�…

YERLİ OTOMOBİLİN AVANTAJLARI

2022 Yılında yollarda olacak olan yer-
l� otomob�l, avantajlarıyla öne çıkıyor. 
Menz�l� 500 k�lometre. D�ğer elektr�kl� 
araçlara göre daha hızlı şarj oluyor. Yakıt 
mal�yet� de oldukça düşük.

Türk�ye’n�n yüzde yüz elektr�kl� yerl� 
otomob�l�, görünüşü ve özell�kler�yle 
herkes� büyüled�. Yerl� otomob�l 300 ve 
500 k�lometre menz�l sağlayan 2 farklı p�l 
seçeneğ�ne sah�p.

YERLİ OTOMOBİL YAKIT TÜKETİMİ

Yerl� otomob�l d�ğer elektr�kl� araçlara 
göre daha hızlı şarj oluyor, yerl� otomo-
b�l�n deposu 30 dak�kada doluyor ve 500 
k�lometre yol g�deb�l�yor. Aracın batarya-
sının dolum mal�yet� �se sadece 60 l�ra. 
Benz�nl� b�r araç d�kkate alındığında 500 
k�lometre �ç�n yakıt mal�yet� 350 l�ralara 
geleceğ� söyleneb�l�r. Bu da öneml� b�r 
avantaj sağlamış oluyor.
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PİL ÖMRÜ

Yerl� araçların akü ömürler� de uzun. 8 
yıl p�l garant�s� ver�l�yor. Gel�şen teknolo-
j� sayes�nde de ver�ml�l�ğ�n� kaybetm�yor.

BAKIM MALİYETİ

Avantajları �le d�kkat çeken yerl� aracın 
bakım mal�yet� de oldukça düşük. Ben-
z�nl� ve d�zel araçlardak� mekan�zmaların 
b�r çoğunun olmaması sebeb�yle çok dü-
şük bakım mal�yet�ne sah�p. Bu anlamda 
da avantajlı.

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ

İşte yerl� otomob�l�n öne çıkan bazı 
özell�kler�:

-Sürücü odaklı kokp�t tasarımı

-Üç kollu der� kaplı etl� d�reks�yon s�m�-
d�

-Yüksek malzeme ve �şç�l�k kal�tes�

-Kapı �çler�ne yerleşt�r�lm�ş gen�ş ho-
parlör ve gel�şm�ş müz�k s�stem�

-Mav� LED �ç aydınlatma ışıkları

-10 �nç ve üstü ebatlı sınıfının en gen�ş 
dokunmat�k b�lg� ekranı

-Gen�ş gösterge tablosu ve �k�nc� b�lg� 
ekranı

-Der� döşeme yüksek kal�tel� 
koltuklar

-Şık havalandırma ızgaraları

-Küçük ve ergonom�k tasar-
lanmış metal kumanda kolu

-Yumuşak ve kal�te h�ss�n� 
yükselten kokp�t kaplamaları

-Yerl� otomob�l�n d�kkat çek�-

c� özell�kler� ve bu özell�kler�n sağladığı 
faydalar:

Yerl� otomob�lde, gel�şm�ş batarya yö-
net�m ve akt�f termal yönet�m s�stemler�-
n�n sağladığı uzun ömürlü batarya paket� 
mevcut. Otomob�lde, 200 beyg�r güç �le 
7.6 san�ye, 400 beyg�r güç �le 4.8 san�ye 
altında 0-100 km/s hızlanma kapas�tes� 
bulunuyor.

Yerl� otomob�l, sürekl� olarak merkeze 
bağlı olacak ve bazı s�stem güncelleme-
ler� sürücünün b�le h�ssedemeyeceğ� şe-
k�lde g�der�lecek. Ayrıca bakım ve parça 
değ�ş�m� gerekt�ren arıza durumlarında 
�se s�stem, d�rekt olarak bakım noktasıy-
la �let�ş�me geçecek.

Yerl� otomob�l otonom sürüş teknoloj�-
s�ne sah�p olacak. Traf�k sıkıştığı zaman 
otomob�l kend�l�ğ�nden durup kalkab�-
lecek. Sürücünün d�reks�yonla kontrol 
etmes�ne gerek kalmayacak.

Yerl� otomob�lde Holograf�k As�stan 
teknoloj�s� de bulunuyor. Bu teknoloj�yle 
yol detayları, tümsekler, köprüler sürü-
cünün d�rekt olarak gözbebeğ�ne ışınlar 
yoluyla �let�lecek. Sürücü yola bakarken 
aynı zamanda bu uyarıları da göreb�le-
cek. Holograf�k As�stan teknoloj�s� dün-
yada �lk kez kullanılıyor.
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YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN SATIŞA 
ÇIKACAK VE SERİ ÜRETİME NE ZA-

MAN GEÇİLECEK?

TOGG, 2021’de ser� üret�me başlamayı 
ve yerl� otomob�l� 2022’�n �lk yarısın-
da yollara çıkarmayı hedefl �yor. Satışa 
sunulacak �lk araç yüzde 100 elektr�kl� 
C-SUV olacak. Programa göre 2030’a 
kadar model sayısı 5’� bulacak. Bunun 
yanı sıra o tar�he kadar geçen süre �ç�n-
de mevcut 3 model�n face-l�ft’� (yen�leme) 
gerçekleşecek.

YERLİ OTOMOBİLİN İSMİ NE?

Yerl� otomob�l�n �sm� henüz bell� değ�l. 
Önümüzdek� sene yapılacak marka lans-
manında hedef olarak düşünülen ülkeler 
g�b� faktörler göz önünde bulundurularak 
yerl� otomob�l� tems�l edecek b�r �s�m 
bel�rlenecek.

YERLİ OTOMOBİL NEREDE ÜRETİLE-
CEK, FABRİKASI NEREDE?

Yerl� otomob�l�n tanıtımı yoğun b�r 
�lg�yle tak�p ed�ld�. Tanıtımın ardından en 

çok merak ed�len konulardan b�r� de yerl� 
otomob�l fabr�kası oldu.

ATO Yönet�m Kurulu Başkanı Gürsel 
Baran, Anadolu grubu, BMC, Kök grubu, 
Turkcell, Zorlu Hold�ng ve Türk�ye Odalar 
ve Borsalar B�rl�ğ�n�n oluşturduğu Türk�-
ye otomob�l G�r�ş�m Grubu’nun fabr�kası 
�le �lg�l� “Yerl� otomob�l�n, üret�m yer� 
olarak bel�rlenen Bursa’da üret�lmes� 
�le başlayacak ekos�stem�n 15 yıllık b�r 
sürede m�ll� gel�re 50 m�lyar euro katkı 
sağlayacağı, car� dengeye �se 7 m�lyar 
euro katkı sağlayacağı bel�rt�l�yor” d�ye 
konuştu.

TOGG: Türk�ye’n�n Otomob�l� G�r�-
ş�m Grubu

Projen�n Türk�ye ekonom�s� ve �st�hda-
mına get�receğ� katkıyı açıklayan Türk�ye 
Otomob�l� G�r�ş�m Grubu (TOGG) Üst Yö-
net�c�s� Gürcan Karakaş, şunları söyled�: 

“Projem�z�n harekete geç�receğ� eko-
s�stem�n 15 yıl �ç�nde Gayr�saf� M�ll� Ha-
sıla’ya katkısı 50 m�lyar euro, car� açığa 
olumlu katkısı 7 m�lyar euro ve �st�hdama 

katkısı �se doğrudan ve do-
laylı olarak yaklaşık 20 b�n 
k�ş� olacaktır.

 İkame araçlar, petrolden 
bağımlılığın düşürülmes�, 
daha ver�ml� s�stemler�n kul-
lanılması hesaplandığında, 7 
m�lyar euro car� açığa olumlu 
katkısı var. Her şey�n temel�, 
�nsan. Ş�rket�m�zde 4 b�ne 
yakın çalışanımız olacak. 
Otomot�vde b�r k�ş� çalışırsa 
4 k�ş� de yan sanay�s�nde ve 
partnerler�nde çalışır. Dola-
yısıyla 20 b�n k�ş�l�k �st�hdam 
oluşturacağımıza �nanıyo-
ruz.” 
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“Hedef�m�z, Türk�ye’y� küresel enerj� “Hedef�m�z, Türk�ye’y� küresel enerj� “Hedef�m�z, Türk�ye’y� küresel enerj� 
merkezler�nden b�r� hâl�ne get�rmekt�r”merkezler�nden b�r� hâl�ne get�rmekt�r”merkezler�nden b�r� hâl�ne get�rmekt�r”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TürkAkım Projes� Açılış Tören�’nde 
yaptığı konuşmada, “Hedef�m�z, ülkem�z� küresel enerj� merkez-
ler�nden b�r� hâl�ne get�rmekt�r. Türk�ye olarak kes�nl�kle bölge-
sel ger�l�m peş�nde değ�l�z, asla da olmadık. Doğu Akden�z’de 
süren h�drokarbon arama faal�yetler�m�z�n tek amacı, ülkem�z�n 
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet�’n�n menfaatler�n� korumaktır” 
ded�.

umhurbaşkanı Recep Tayy�p 
Erdoğan, Rus doğal gazını Tür-
k�ye’ye ve Türk�ye üzer�nden 
Avrupa’ya nakledecek TürkA-

kım Doğal Gaz Boru Hattı’nın tamamlan-
ması dolayısıyla Hal�ç Kongre Merkez�’n-
de düzenlenen törende konuştu.

TürkAkım �ç�n Rus dostlarıyla büyük 

CCCCCCCCC emek harcadıklarını ve projen�n hem �k�l� 
�l�şk�ler hem de bölgedek� enerj� har�ta-
sı bağlamında tar�hî n�tel�kte olduğunu 
bel�rten Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje 
hattının den�z bölümünün tamamlanma-
sı münasebet�yle Rusya Devlet Başkanı 
Vlad�m�r Put�n �le geçen yıl y�ne İstan-
bul’da b�r tören düzenled�kler�n� hatırlat-
tı.
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“81 İLİN TAMAMINA DOĞAL GAZ 
ARZI SAĞLADIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen b�r 
sene �çer�s�nde projen�n hedefl end�ğ� şe-
k�lde tamamlandığını ve bugün açılışının 
yapıldığını �fade ederek, “Proje sayes�n-
de 31,5 m�lyar metreküplük doğal gazın 
15,75 m�lyar metreküpü aracı h�çb�r ülke 
olmadan doğrudan ülkem�ze ulaşacaktır. 
Böylece 15 m�lyon hanen�n yıllık doğal 
gaz �ht�yacını da karşılamış olacağız” 
ded�.

TürkAkım Projes�’n�n Türk�ye ve bu hat-
tan faydalanacak tüm dost ülkeler �ç�n 
hayırlara ves�le olmasını d�leyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Türk�ye’n�n OECD 
ülkeler� arasında 10. en büyük enerj� 
p�yasasına sah�p ülke olduğuna ve bu-
gün �t�barıyla 81 �l�n tamamına doğal gaz 
arzının sağlandığını kaydett�.

Türk�ye’de 53 m�lyon vatandaşın doğal 
gazı akt�f b�r şek�lde kullandığının ve 
yapılan altyapı yatırımlarıyla bu sayının 
gün geçt�kçe artığına �şaret eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, sözler�n� şöyle 
sürdürdü: “Ger�de bıraktığımız 33 sene-
de Rusya Federasyonu’ndan yaklaşık 
400 m�lyar metreküp doğal gaz tedar�k� 
sağladık. Bu tablo ülkeler�m�z�n karşılıklı 
çıkarına dayalı, kazan-kazan temell� �ş 
b�rl�ğ�n�n en güzel örneğ�d�r. Enerj� ala-
nındak� �ş b�rl�ğ�m�z, her türlü sınamayı 
d�ğer alanlarda olduğu g�b� başarıyla 
atlatmıştır. Türk�ye ve Rusya olarak bu �ş 
b�rl�ğ�n�n zem�n� üzer�nde yen� projelere, 
yen� başarılara �mza atmaya devam ede-
ceğ�z. Avrupa ülkeler�n�n proje kapsa-
mındak� �k�nc� hattan gelecek Rus gazına 
yoğun �lg� gösterd�ğ�n� görüyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgen�n en 
stratej�k enerj� hatlarından TANAP’ın açı-
lışını geçen yıl yaptıklarını anımsatarak, 

enerj�n�n İpekyolu olarak görülen TANAP 
�le 16 m�lyar metreküplük Azerbaycan 
doğal gazını Türk�ye ve Avrupa’nın �st�-
fades�ne sunduklarını, �lerleyen yıllarda 
TANAP’ın taşıma kapas�tes�n� önce 24 
m�lyar metreküpe ardından da 31 m�l-
yar metreküpe çıkarmayı planladıklarını 
anlattı.

Yen� arz kaynaklarının ortaya çıkarıl-
ması ve mevcut rezervler�n gel�şt�r�lmes� 
doğrultusunda kara ve den�zde h�drokar-
bon arama ve üret�m faal�yetler�n�n artı-
rılması �ç�n çalışmalar yürüttükler�n� d�le 
get�ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hede-
f�m�z ülkem�z� küresel enerj� merkezler�n-
den b�r� hâl�ne get�rmekt�r. Türk�ye olarak 
kes�nl�kle bölgesel ger�l�m peş�nde de-
ğ�l�z, asla da olmadık. Doğu Akden�z’de 
süren h�drokarbon arama faal�yetler�m�-
z�n tek amacı ülkem�z�n ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhur�yet�’n�n menfaatler�n� koru-
maktır” vurgusunda bulundu.

“DOĞU AKDENİZ’DE ÜLKEMİZİN DIŞ-
LANDIĞI HİÇBİR PROJENİN HAYATA 

GEÇME ŞANSI YOKTUR”

“Doğu Akden�z’de ülkem�z�n dışlandığı 
h�çb�r projen�n ekonom�k, hukuk�, d�p-
lomat�k bakımdan hayata geçme şansı 
yoktur” d�yen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Akden�z’dek� en uzun kıyı şer�d�ne sah�p 
Türk�ye’n�n bu bölgeyle �lg�l� her türlü 
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projede söz söyleme hakkının elbette 
olacağını söyled�.

Akden�z’dek� tüm kıyıdaş ülkelere yap-
tığı çağrıyı y�neleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Gel�n tar�h boyunca meden�-
yetlere beş�kl�k yapmış Akden�z’� çatışma 
değ�l, �ş b�rl�ğ� sahasına dönüştürel�m. 
B�ze b�r adım gelene çok daha fazlasıyla 
g�tmeye hazırız. Karşılıklı saygı ve hak-
kan�yet temel�nde her türlü �ş b�rl�ğ�ne 
varız. Gerek TANAP, gerekse bugün 
açılış gururunu yaşadığımız TürkAkım 
ülkem�z�n �şte bu v�zyonunun en somut 
n�şanes�d�r. TürkAkım �sm�n�n sah�b� 
de hak sah�b� değerl� dostum Sayın Pu-
t�n’d�r. Muhataplarımızdan beklent�m�z, 
Türk�ye’n�n uzattığı bu sam�m� �ş b�rl�ğ� 
el�n� ger� çev�rmemeler�d�r” değerlend�r-
mes�nde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene Rus-
ya Federasyonu �le modern dönemdek� 
d�plomat�k �l�şk�ler�n kuruluşunun 100. 
yılını kutladıklarını ancak Rusya �le mü-
nasebetler�n çok daha köklü olduğunu 
bel�rterek, �k� komşu devlet arasındak� 
münasebetler�n 500 seney� aşan b�r de-
r�nl�ğe ulaştığını aktardı.

“İSTİKLAL HARBİMİZDE RUS DOST-
LARIMIZIN DESTEĞİNİ UNUTAMAYIZ”

“İst�klal Harb�m�zde Rus dostlarımız-
dan gördüğümüz desteğ� unutab�lmem�z 

mümkün değ�ld�r” �fades�n� kullanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, soğuk savaşın 
en kesk�n dönemler�nde dah� Rusya ve 
Türk�ye komşuluk hukukunun zedelen-
mes�ne müsaade ed�lmed�ğ�n�, son dö-
nemde de Rusya Devlet Başkanı Put�n’�n 
güçlü �rades�yle �l�şk�ler�n çok farklı b�r 
�vme kazandığını kaydett�.

İk� ülke t�caret hacm�nde 100 m�lyar 
dolarlık hedef�n konuşulduğunu, son 3 
yılda �k�l� t�caret�n düzenl� artış sağladı-
ğını sözler�ne ekleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam ett�: “Tur�zmde 
her sene yen� b�r rekor kırılıyor. Müteah-
h�tler�m�z�n Rusya’da üstlend�kler� �şler�n 
toplamı 75 m�lyar dolara ulaştı. Karşılıklı 
yatırımlarımız 10’ar m�lyar doları aştı. 
Akkuyu Nükleer Güç Santral� projes�nde 
de c�dd� b�r aşamaya geld�k. İnşallah ül-
keler�m�z �ç�n son derece öneml� olan bu 
projey� de planladığımız takv�me uygun 
şek�lde tamamlayacağız. Bugün açılışı-
nı yaptığımız TürkAkım projes� �se yen� 
dönem�n sembol eserler�nden b�r� ola-
caktır. Sah�p olduğumuz potans�yel� tam 
manasıyla harekete geç�rd�ğ�m�zde orta-
ya çıkacak katma değerden tüm bölgen�n 
�st�fade edeceğ�ne �nanıyoruz. Tıpkı b�r 
Rus atasözünde �fade ed�ld�ğ� g�b� ‘Akıllı 
yol arkadaşı yolun yarısı demekt�r.’ B�z 
de önce ref�k sonra tar�k d�yen yan� yol 
kadar yol arkadaşının da öneml� olduğu-
na �nanan b�r m�llet�z.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönem-
de bölgesel had�seler bakımından ol-
dukça sancılı günler yaşandığının altını 
ç�zerek, “Müttef�k�m�z Amer�ka B�rleş�k 
Devletler� �le komşumuz İran arasında 
b�r süred�r devam eden ger�l�m h�ç arzu 
etmed�ğ�m�z b�r noktaya ulaştı. Türk�ye 
olarak ne Irak’ın ne Sur�ye’n�n ne Lüb-
nan’ın ne de den�z yoluyla enerj� t�care-
t�n�n yüzde 30’undan fazlasının yapıldığı 
Körfez bölges�n�n vesayet savaşlarının 
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sahnes� hâl�ne gelmes�n� �stem�yoruz” 
şekl�nde konuştu.

Irak’ın zaten sıkıntılı olan �st�krarını 
tamamen kaybetme tehl�kes�yle karşı 
karşıya olduğuna d�kkat� çeken Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Irak Türkmenler�n�n 
selamet� de b�z�m �ç�n kend� vatandaşla-
rımızın güvenl�ğ� kadar öneml�d�r. Arap, 
Kürt, Türkmen, Ş��, Sünn� Irak halkının 
tamamı b�z�m özbeöz kardeş�m�zd�r” 
ded�.

Türk�ye’n�n Irak’ın toprak bütünlüğünü 
koruyarak, yen�den huzura kavuşması 
�ç�n büyük çaba harcadığını vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Savaş tam-
tamlarının çaldığı bu kr�t�k süreçte de 
d�plomas�n�n tüm kanallarını kullanarak 
tans�yonu düşürmeye çalışıyoruz. Bu 
çerçevede son b�r haftada çok sayıda 
l�derle telefon görüşmes� gerçekleşt�rd�k. 
Dış�şler� Bakanımız da muhataplarıyla 
yoğun b�r d�plomas� traf�ğ� yürütüyor. 
Amacımız ger�l�m� düşürerek yen�den 
akl� sel�m� hâk�m kılmaktır” d�ye konuş-
tu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgen�n son 

20 yıldır devam eden çatışmalar sebeb�y-
le zaten b�tap düştüğünü, farklı güçler 
arasında sürdürülen vekâlet savaşlarının 
bedel�n� Irak’tan Sur�ye’ye kadar m�lyon-
larca masumun öded�ğ�n� �fade ederek, 
asırlarca esenl�k ve barış d�yarı olan 
İslam meden�yet�n�n kad�m şeh�rler�n�n 
b�rer enkaza dönüştüğünü söyled�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Coğrafya-
mızda artık yen� bedeller ödemeye k�m-
sen�n mecal� kalmamıştır. H�ç k�msen�n 
sadece kend� çıkarları uğruna Irak başta 
olmak üzere tüm bölgey� yen� b�r ateş 
çember�ne atmaya hakkı yoktur. Tüm 
tarafl arla konuşab�len b�r ülke olarak d�p-
lomas� traf�ğ�m�z� çok yönlü b�r şek�lde 
devam ett�receğ�z. El�m�zdek� tüm �mkân-
ları seferber ederek bölgem�z�n kan ve 
gözyaşına boğulmasına �z�n vermeyece-
ğ�z” �fades�n� kullandı.

TürkAkım projes�n�n Türk�ye, Rusya ve 
bölge �ç�n hayırlara ves�le olmasını d�yen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözler�n� pro-
jen�n m�marı olarak gördüğü Rusya Dev-
let Başkanı Put�n ve heyet�ne teşekkür 
ederek tamamladı.
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GENÇLER SORDU BAŞKAN CEVAPLADIGENÇLER SORDU BAŞKAN CEVAPLADIGENÇLER SORDU BAŞKAN CEVAPLADI
Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, ‘Bayrampaşa Ko-

nuşmaları’ kapsamında gençlerle b�r araya geld�. Gençler�n gö-
rüşler�n� paylaştığı ve çeş�tl� sorular yöneltt�ğ� etk�nl�kte Başkan 
Aydıner, her b�r soruya özenle cevap verd�.

ayrampaşa Beled�ye Başkanı 
At�la Aydıner, ‘Bayrampaşa 
Konuşmaları’ kapsamında 
Bayrampaşa Beled�yes� Genç-

l�k Merkez�’nde (BAYGEM) bulunan Ge-
l�ş�güzel Kahve’de gençlerle b�r araya 
geld�. ‘Gençl�k Başkanıyla Buluşuyor’ te-
masıyla gerçekleşt�r�len etk�nl�kte, genç-
ler b�rb�r�nden �lg�nç f�k�rler�n� paylaştı 
ve Başkan Aydıner’e sorular yöneltt�. 

Her b�r soruyu büyük b�r özenle cevap-
layan ve bugüne kadar hayata geç�rd�ğ� 
projeler� anlatan Başkan Aydıner, “Gele-

BBBBBB ceğ�n Bayrampaşa’sına ve Türk�ye’s�ne 
yön verecek gençler�m�z�n görüş, düşün-
ce ve öner�ler� b�zler �ç�n çok kıymetl�. 
Onlarla b�r araya gelmey� sürdüreceğ�z 
ve onların ses�ne daha fazla kulak vere-
ceğ�z.” ded�.Etk�nl�kte Bayrampaşa Bele-
d�ye Başkan Yardımcıları İsma�l Gem�c�, 
Ahmet Tüfekç�, Can Gökhan Balekoğlu, 
Ahmet Kumbasar, Yalçın Sırakaya ve Na-
ser Ş�mşek de hazır bulundu.

Renkl� görüntülere sahne olan progra-
mın sonunda Başkan Aydıner, gençler �le 
self�e çekt�.
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KALDIRIM İŞGALİNE SONKALDIRIM İŞGALİNE SONKALDIRIM İŞGALİNE SON
Gaz�osmanpaşa Beled�yes� 

Zabıta Müdürlüğü ek�pler�, yol 
ve kaldırım �şgal�ne karşı �lçe 
genel�nde denet�mler gerçek-
leşt�r�yor. Uyarılara rağmen 
kaldırım �şgal�ne devam eden 
esnafl ara ceza� �şlem uygulanı-
yor.

az�osmanpaşa Beled�yes� 
Zabıta Müdürlüğü ek�pler�, 
yol ve kaldırım �şgaller�ne dur 
demek �ç�n harekete geçt�. Va-

tandaşın son dönemde artan ş�kayet ve 
talepler�n� değerlend�ren ek�pler, sokak 
ve kaldırımları �şgal eden esnafa yönel�k 
kontroller�n� artırdı. 

Zabıta ek�pler�, kullanım hakkı yayalara 
a�t olan kaldırımların �şgal ed�lmemes� 
adına �ş yerler�n� tek tek gezerek b�lg�len-
d�rd�.

Denet�m kapsamında bazı �şletmeler�n 
yaya yolunu engelleyen ve görüntü k�rl�-
l�ğ�ne yol açan seyyar raf, tezgah, tabela, 
masa, sandalye, duba ve t�car� malzeme-
ler� ek�pler tarafından kaldırıldı. Kaldırım 

GGGGGGGGG
�şgal�n�n yanı sıra engell� rampalarının 
önüne veya traf�k akışına engel olacak 
b�ç�mde yola araç park eden sürücülere 
de uyarılarda bulunuldu. Zabıta ek�pler�, 
tüm uyarılara rağmen kaldırım �şgal�ne 
devam eden esnafl ara �se ceza� �şlem 
uyguladı. Yol ve kadırım �şgal�ne karşı 
denet�mler, vatandaşın herhang� b�r mağ-
dur�yet yaşamaması �ç�n aralıksız devam 
edecek.
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ANNE - ÇOCUK BASKETBOL TURNUVASIANNE - ÇOCUK BASKETBOL TURNUVASIANNE - ÇOCUK BASKETBOL TURNUVASI
Gaz�osmanpaşa’da düzenlenen Anne-Çocuk Basketbol Turnu-

vası renkl� görüntüler oluşturdu. Anne ve çocuklardan oluşan 50 
takımın mücadele ett�ğ� turnuvada, dereceye g�renlere madalya 
ve plaket takd�m ed�ld�.

ocukları a�leler�yle b�rl�kte 
spor etk�nl�kler�nde buluştur-
mayı sürdüren Gaz�osman-
paşa Beled�yes�, Gaz�osman-
paşa Yüzme Havuzu ve Spor 

Kompleks�’nde, “Anne-Çocuk Basketbol 
Turnuvası” düzenled�. 6-10 yaş ve 11-16 
yaş kategor�ler�nde 50 çocuk, anneler�yle 
aynı takımda sahaya çıkarak, şamp�yon-
luk �ç�n potadak� hünerler�n� serg�led�. 

ÇÇÇÇÇÇ Anneler�n çocukları �le verd�ğ� mücadele-
ler esnasında renkl� görüntüler meydana 
geld�. Oynanan müsabakalar sonunda 
dereceye g�ren anne ve çocuklara madal-
ya ve plaket takd�m ed�ld�.

“OĞLUMLA AYNI SAHADA TER 
DÖKMEK ÇOK GÜZEL”

Çocuğuyla b�rl�kte güzel b�r maç çı-
kardıklarını �fade eden Neşe Güleryüz 
Tozoğlu, “Çok güzel b�r organ�zasyon. 
B�ze bu fırsatı tanıdığı �ç�n beled�yem�ze 
teşekkür ed�yoruz. Oğlumla aynı sahada 
ter dökmek çok güzel. Keşke daha fazla 
katılım olsaydı da bu duyguyu herkes ya-
şasaydı” d�ye konuştu. Ege Tozoğlu �se, 
“Basketbol oynamayı çok sev�yorum. 
Annem turnuvaya katılarak bana sürpr�z 
yaptı. Annemle basketbol oynamaktan 
çok key�f aldım” ded�.
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OKULLARDA İLK YARDIM PROTOKOLÜOKULLARDA İLK YARDIM PROTOKOLÜOKULLARDA İLK YARDIM PROTOKOLÜ
Bayrampaşa Kayma-

kamlığı, Bayrampaşa 
Beled�yes� ve Bayram-
paşa İlçe M�ll� Eğ�t�m 
Müdürlüğü “İlk Yardım 
Eğ�t�m� İşb�rl�ğ� Proto-
kolü” �mzaladı. 

eçt�ğ�m�z yıl aralık ayında 
�lkokul öğrenc�s� Mert Yağız 
Köksal’ın (7) boğazına sıvı 
ç�kolata kapağının kaçması 

sonucu yaşamını y�t�rmes� b�r kez daha 
okullardak� �lk yardım b�lg�s�n� gündeme 
get�rd�. Bayrampaşa Beled�yes� �lçedek� 
okullarda buna benzer üzücü olayların 
yaşanmaması �ç�n kolları sıvadı. 

Bayrampaşa Kaymakamlığı ve İlçe M�ll� 
Eğ�t�m Müdürlüğü �le “İlk Yardım Eğ�t�m� 
İşb�rl�ğ� Protokolü” �mzalayan beled�ye, 
�lk yardım eks�kl�ğ�ne bağlı olumsuzluk-
ların önüne geçmey� planlıyor.

Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner 
Şenel, Bayrampaşa Beled�ye Başkanı 
At�la Aydıner ve Bayrampaşa İlçe M�ll� 
Eğ�t�m Müdürü Dr. Abdülaz�z Yen�yol 
kaymakamlık b�nasında b�r araya gelerek 
“İlk Yardım Eğ�t�m� İşb�rl�ğ� Protokolü”ne  
�mza attılar.

EĞİTİMLERİ İLK YARDIM EĞİTİM 
MERKEZİ VERECEK

Bugüne kadar b�nlerce k�ş�ye �lk yardım 
eğ�t�m� veren Bayrampaşa Beled�yes� İlk 
Yardım Eğ�t�m Merkez� ek�b�, protokol 
çerçeves�nde okullarda da akt�f görev 

GGGGGGGGG alarak eğ�t�mc�lere ve öğrenc�lere uygu-
lamalı �lk yardım eğ�t�m� verecek.

“İLK YARDIM HAYAT KURTARIR”

Konuyla �lg�l� b�r açıklama yapan Baş-
kan At�la Aydıner, “İlk yardım oldukça 
öneml� b�r konu. O nedenle bu konu hak-
kında hep�m�z�n teor�k ve prat�k b�lg�s� 
olması gerek�yor.

 Özell�kle okullarımızda bu konun b�l�-
n�p b�l�nmed�ğ� büyük önem arz ed�yor. 
İlk yardım eks�kl�ğ�ne bağlı maalesef 
üzücü olaylar yaşanıyor. 

Kaymakamlığımız ve İlçe M�ll� Eğ�t�m 
Müdürlüğümüz �le b�rl�kte �mzaladığımız 
protokolle �lçem�zdek� okullarda herkes�n 
�lk yardım b�lg�s�ne sah�p olmasını hedef-
l�yoruz. B�z�m İlk Yardım Eğ�t�m Merkez�-
m�z var. 

Okullardak� uygulamalı �lk yardım eğ�-
t�mler�n� de bu merkez�m�z verecek. 
Unutmayalım, doğru b�l�nen ve doğru 
yapılan �lk yardım hayat kurtarır.” şekl�n-
de konuştu.
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KİSTİK FİBROS HASTALIĞI VE TEDAVİSİKİSTİK FİBROS HASTALIĞI VE TEDAVİSİKİSTİK FİBROS HASTALIĞI VE TEDAVİSİ
“Nad�r Hastalıklar” programın-

da k�st�k f�broz�s hastalığını an-
latan Uzm. Dr. Esra Karaaslan, 
ülkem�zde her 3 b�n doğumda 
b�r görülen bu hastalığın nasıl 
gel�şt�ğ�n� ve tedav� yöntemle-
r�n� anlattı.

senler Beled�yes�’n�n Med�pol 
Ün�vers�tes� �şb�rl�ğ�yle dü-
zenled�ğ� ve toplumda nad�r 
görülen hastalıkların uzman 

doktorlar tarafından hastalığın tanıtılma-
sı ve hastaların hayatını kolaylaştıracak 
b�lg�ler�n ver�ld�ğ�  “Nad�r Hastalıklar” 
programı, Dr. Kad�r Topbaş Kültür Sanat 
Merkez�’nde gerçekleşt�. 

Programda konuşan Göğüs Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Esra Karaaslan, genet�k ge-
ç�ş gösteren ve sonuçları �t�bar�yle son 
derece öneml� b�r sağlık sorunu olan k�s-
t�k f�broz�s hastalığıyla �lg�l� katılımcılara 
b�lg� verd�.

Esenler Med�pol Hastanes�’nde görev 
yapan Uzm.Dr. Esra Karaaslan, ülkem�z-
de her 3 b�n doğumda b�r görülen k�st�k 
f�broz�s hastalığıyla �lg�l� toplumun far-
kındalığını artırmak ve hastalığı tanımak 

EEE

�ç�n sem�ner verd�. Konuşmasında k�st�k 
f�broz�s hastalığının kalıtsal ve kompleks 
b�r metabol�k hastalık olduğuna değ�nen 
Karaaslan, “K�st�k f�broz�sl� k�ş�lerde 
vücudumuzdak� tüm salgı bezler�nde su 
ve elektrol�t geç�şler�nden sorumlu olan 
b�r prote�n yeterl� m�ktarda bulunmaz. 
Sonuç olarak salgı ve ter bezler�nde 
�şlevsel bozukluk meydana gel�r ve bura-
larda tıkanmalar oluşur. Hastalık en fazla 
akc�ğerlere tutunur ve solunum s�stem�n� 
etk�ler. 

Doğumda akc�ğerler normal g�b� gö-
rünür; ama daha sonra gen problem� 
olan k�ş�lerde bronşlardak� mukus sıvısı 
koyulaşır. Bu sıvı dışarı atılamayınca ve 
üzer�ne enfeks�yon da eklen�nce solu-
num yollarında çok fazla �nfl amasyon 
ortaya çıkar. Daha sonra �lerley�c� b�r 
akc�ğer hasarı, akc�ğer fonks�yonlarında 
bozulma ve solunum yetmezl�ğ� görülür. 
Uygun tedav� ed�lmezse hastalık daha 
d�rençl� b�r hale gel�yor ve akc�ğer nor-
mal �şlev�n� yer�ne get�remez. Tekrarla-
yan s�nüz�tler, kron�k öksürükler, akc�ğer 
hasarı hastalığın göstergeler�nden bazı-
larıdır.” şekl�nde konuştu.

TEDAVİ YOLLARI NELER?

K�st�k f�broz hastalığında �lk olarak 
solunum s�stem�ne yönel�k b�r tedav� 
yapıldığını aktaran Karaaslan, “Çeş�tl� 
ant�b�yot�k tedav�ler�ne ek olarak d�ğer 
�laçlardan da yararlanılıyor. Hastalıkta 
balgam oluşumunun tem�zlenmes� ge-
rek�yor. Bunun �ç�n hem ant�b�yot�k hem 
de �laç hal�nde tuzlu su kullanıyoruz. 
Yapılan yen� tedav�lerle beraber, k�st�k 
f�broz�s hastalarının yaşam kal�tes�nde 
�y�leşt�rmeler gerçekleş�yor.  
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KARDEŞ ŞEHİR PINARHİSAR’A ZİYARETKARDEŞ ŞEHİR PINARHİSAR’A ZİYARETKARDEŞ ŞEHİR PINARHİSAR’A ZİYARET
Bayrampaşa Beled�ye Başkan Yardımcıları İsma�l Gem�c� ve 

Yalçın Sırakaya, Bayrampaşa Beled�yes� �le kardeş şeh�r olan 
Pınarh�sar’ı z�yaret ett�.

ayrampaşa Beled�ye Başkan 
Yardımcıları İsma�l Gem�c� ve 
Yalçın Sırakaya, Başkan At�la 
Aydıner’�n tal�matı �le Bay-

rampaşa Beled�yes� �le kardeş şeh�r olan 
Kırklarel�’n�n Pınarh�sar �lçes�ne g�derek, 
burada çeş�tl� temaslarda bulundu. 

Gem�c� ve Sırakaya’yı Pınarh�sar Be-
led�ye Başkan Vek�l� B�lal Çel�k, Bele-
d�ye Başkan Yardımcısı Samet Ek�m ve 
AK Part� Pınarh�sar İlçe Başkanı H�cret 
Şam�l Karasu karşıladı. İlk olarak Pınar-
h�sar Beled�yes�’n� z�yaret eden Gem�c� 
ve Sırakaya ardından AK Part� �lçe b�na-
sına geçt�ler. Pınarh�sar’ın caddeler�nde 

BBBBBB de �ncelemelerde bulunan Bayrampaşa 
heyet�nden İsma�l Gem�c� Pınarh�sar �le 
�l�şk�ler�n daha da gel�şt�r�leceğ�n� bel�rtt�.

PINARHİSAR CEZAEVİ’NDEN DÜNYA 
LİDERLİĞİNE

Pınarh�sar Türk s�yas� tar�h� açısından 
da ayrı b�r öneme sah�p. Cumhurbaşkanı 
ve AK Part� Genel Başkanı Recep Tayy�p 
Erdoğan, S��rt’te okuduğu b�r ş��r nede-
n�yle 21 yıl önce Pınarh�sar Cezaev�’ne 
konmuştu. 24 Temmuz 1999’da cezaev�n-
den çıkan Erdoğan, Hz. Yusuf g�b� z�n-
dandan dünya l�derl�ğ�ne yükseld�.






