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DUALARLA ANILDI
Altındağ Belediyesi ve Hacı Bayram-ı Veli
Hazretlerini Sevenler Derneği işbirliğiyle, Hacı
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Ankara’nın Solfasol köyünde doğan,
asıl adı Numan Bin Ahmed olarak tanınan
Hacı Bayram Veli, Altındağ’da düzenlenen
törenlerle anıldı.
Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr.
Asım Balcı’nın ev sahipliği yaptığı törene,
AK Parti Ankara milletvekili Nevzat Ceylan,
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran,
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin,
AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik,
MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş
ve Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerini Sevenler
Derneği Başkanı Mustafa Mert de katıldı.
Duaların edildiği, ilahilerin söylendiği
program, duygu dolu anlara sahne oldu.
Haberi iç sayfada

5 BİNDEN FAZLA HAKİM VE
SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz
kararnamesi tamamlandı. Buna göre 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti.
GÖREV YERİ DEĞİŞTİ
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci
Dairesi'nin yaz kararnamesi toplantısı saat
11.30'da başladı. Yaklaşık 8 saat süren
toplantının ardından yargıdaki görev
değişiklikleri kamuoyu ile paylaşıldı.
HSK tarafından hazırlanan 2022 adli ve idari
yarı ana kararnamesi ile 5075 adli yargı, 351 ise
idari yargıdan olmak üzere toplam 5426 hakim
ve savcının görev yeri değiştirildi.

33 İLİN BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ

KADIN İL
BAŞSAVCISI
SAYISI 2'YE
ÇIKTI

Sinop Cumhuriyet Başsavcısı
Duygu Bayar Yalova Cumhuriyet
Başsavcılığına atanırken, Beyşehir
Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz
Ünver Gümüşhane Cumhuriyet
Başsavcısı oldu.

HSK'nin duyurduğu kararnameye göre, 33
il başsavcısı değiştirildi. Yeni kurulan 3 bölge
adliye mahkemesine başsavcı atandı. 3 bölge
adliye mahkemesinin başsavcısı değişti. Konya
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz,
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.
Antalya Başsavcısı Halil İnal, Konya Cumhuriyet
Başsavcılığı'na, İstanbul Başsavcı Vekili Zafer
Koç, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz
Kayseri Başsavcılığı'na, Yargıtay Savcısı Ali
Yeldan ise Kayseri Başsavcılığı'na atandı. Yine
Bitlis, Karaman, Muğla, Balıkesir ve Van'ın da
aralarında bulunduğu çok sayıda ilin başsavcısı
değiştirildi. Haberi iç sayfada

ÜLKÜ OCAKLARINDAN

KARNE HEDiYESi
ATO Başkanı Gürsel Baran, TEDx açılışında konuştu

"DÜNYA'NIN BAŞKENT'İ YAPACAĞIZ"
Ankara Ticaret Odası
Başkanı Gürsel
Baran, Hacettepe
Üniversitesi'nin "Düş
Peşine" temasıyla
ATO Congresium'da
düzenlediği ve
Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim
Kalın'ın da etkinlik
konuşmacıları arasında
yer aldığı Teknoloji,
Eğlence, Dizayn (TEDx)
Konferansı'nın açılışına
katıldı.

PROJELER GELİŞTİRİYORUZ
Ankara Ticaret Odası (ATO)
Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran,
ATO olarak Ankara'nın sanayisini,
ticaretini, sağlık, kongre ve fuar başta
olmak üzere turizmini, ihracatını
özetle ekonomisini geliştirmeye
yönelik projelere devam ettiklerini
belirterek, "Ankara'yı dünya Başkenti
yapma, ülkemizi muasır medeniyet
seviyesinin üzerine çıkarma hedefinin
peşindeyiz" dedi. Baran, Başkent'in
sosyal, kültürel ve ekonomik
gelişimine katkı sağlayacak dünya
çapında bir organizasyona ev sahipliği
yapmasından duyduğu memnuniyeti
belirtti. HABERİ İÇ SAYFADA

Ülkü Ocakları
Eğitim ve Kültür
Vakfı Genel Başkanı
Ahmet Yiğit Yıldırım
sosyal medya hesabı
üzerinden yaptığı
paylaşım ile 100 bin
öğrenciye karne
hediyesi dağıtılacağını
duyurdu. HABERİ İÇ
SAYFADA

YAPAY ZEKA ILE KIŞIYE
ÖZEL TEDAVI ÇALIŞMASI
Hacettpe Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ve Yapay
Zeka Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr.
Tunca Doğan ve ekibi, kanser gibi ölümcül
hastalıklarda yapay zeka ile kişiye özel
tedavi yöntemleri geliştirmek amacıyla
çalışma başlattı. Doğan, 'Genetik Kaynaklı
Hastalıklara Yapay Zeka Yaklaşımı' adlı
çalışma ile yapay zekanın hastaya özel
tedavi önermesini hedeflediklerini söyledi.
HABERİ DIŞ SAYFADA

PARTiSiNiN BELEDiYE

BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
Ankara'da partisinin belediye başkanlarıyla
görüştü. Haberi dış sayfada

BAŞKENT'TE COŞKUYLA

KARŞILANDI
‘YAZ OKULU’

Görme Engelliler (IBSA) Avrupa
Futbol Şampiyonası'nda 2'nci olan Sesi
Görenler Milli Takımı, Ankara Esenboğa
Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

SELEN’İN ÖLÜMÜ
ACACAK DOKTOR
POLATLI’YI YASA BOĞDU
İlk 3 günde 15 bin
kayıt ile rekor başvurunun
yapıldığı Aile Yaşam
Merkezleri, Çocuk Kulüpleri
ve Gençlik Merkezlerinde
açılacak olan Yaz Okulu, 20
Haziran-21 Ağustos 2022
tarihleri arasında hizmet
verecek.

HABERİ DIŞ SAYFADA

Polatlı Devlet
Hastanesi Acil Tıp
Uzmanlarından Uzm.
Dr. Selen Yavaş
Yılmaz, yakalandığı
kanser hastalığına
karşı verdiği
mücadeleyi kaybetti.
Haberi dış sayfada
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5 BİNDEN FAZLA HAKİM VE
SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz
kararnamesi tamamlandı. Buna göre 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu
(HSK) Birinci Dairesi'nin yaz
kararnamesi toplantısı saat
11.30'da başladı. Yaklaşık 8
saat süren toplantının ardından
yargıdaki görev değişiklikleri
kamuoyu ile paylaşıldı.
5 BİNDEN FAZLA HAKİM VE
SAVCININ GÖREV YERİ
DEĞİŞTİ
HSK tarafından hazırlanan 2022
adli ve idari yarı ana kararnamesi
ile 5075 adli yargı, 351 ise idari
yargıdan olmak üzere toplam
5426 hakim ve savcının görev yeri
değiştirildi.
33 İLİN BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ
HSK'nin duyurduğu
kararnameye göre, 33 il başsavcısı
değiştirildi. Yeni kurulan 3
bölge adliye mahkemesine
başsavcı atandı. 3 bölge adliye
mahkemesinin başsavcısı
değişti. Konya Cumhuriyet
Başsavcısı Ramazan Solmaz,
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na
getirildi.
Antalya Başsavcısı Halil İnal,
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na,
İstanbul Başsavcı Vekili Zafer Koç,
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na
atandı. Kocaeli Cumhuriyet

Başsavcısı Habip Korkmaz Kayseri
Başsavcılığı'na, Yargıtay Savcısı Ali
Yeldan ise Kayseri Başsavcılığı'na
atandı.
Yine Bitlis, Karaman, Muğla,
Balıkesir ve Van'ın da aralarında
bulunduğu çok sayıda ilin
başsavcısı değiştirildi.
KADIN İL BAŞSAVCISI
SAYISI 2'YE ÇIKTI
Sinop Cumhuriyet Başsavcısı
Duygu Bayar Yalova Cumhuriyet
Başsavcılığına atanırken, Beyşehir
Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz
Ünver Gümüşhane Cumhuriyet
Başsavcısı oldu.

HSK 1. DAİRE BAŞKANI
MESLEKTAŞLARINI
TEBRİK ETTİ
HSK Birinci Daire Başkanı Halil
Koç, sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımla meslektaşlarını
yeni görev yerlerinden dolayı
tebrik etti. Koç, "Hakimler ve
Savcılar Kurulu 1. Dairesi olarak,
2022 Yılı Adli ve İdari Yargı
Ana kararname çalışmalarını
tamamlamış olup birazdan HSK
internet sitemizde yayımlanacaktır.
Meslektaşlarımızın yeni görevlerini
tebrik eder, başarılar dilerim.
Hayırlı olsun." dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, TEDx açılışında konuştu

"DÜNYA'NIN BAŞKENT'İ YAPACAĞIZ"
Ankara Ticaret Odası (ATO)
Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran,
ATO olarak Ankara'nın sanayisini,
ticaretini, sağlık, kongre ve fuar başta
olmak üzere turizmini, ihracatını özetle
ekonomisini geliştirmeye yönelik
projelere devam ettiklerini belirterek,
"Ankara'yı dünya Başkenti yapma,
ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin
üzerine çıkarma hedefinin peşindeyiz"
dedi.
Ankara Ticaret Odası Başkanı
Gürsel Baran, Hacettepe
Üniversitesi'nin "Düş Peşine" temasıyla
ATO Congresium'da düzenlediği ve
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim
Kalın'ın da etkinlik konuşmacıları
arasında yer aldığı Teknoloji, Eğlence,
Dizayn (TEDx) Konferansı'nın açılışına
katıldı. Hacettepe Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet
Ünüvar, E. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız'ın katılımlarıyla
gerçekleşen açılışta konuşan ATO
Başkanı Baran, Başkent'in sosyal,
kültürel ve ekonomik gelişimine
katkı sağlayacak dünya çapında
bir organizasyona ev sahipliği
yapmasından duyduğu memnuniyeti
belirtti. Hacettepe Üniversitesi'nin
şehrin en köklü ve marka
üniversitelerinden biri olduğunu ifade
eden Baran, Üniversite'nin akademik
alandaki başarısını, Hacettepe
Öğrencileri aracılığıyla düzenlediği bu
etkinliğe de yansıttığını söyledi.
Bir iş'te motivasyonun ancak değer

verdiğimiz şeyler üzerine çalışmakla
sağlanabileceğini kaydeden Baran,
"Bir hedefiniz varsa başarısızlıklar sizi
yıldırmaz, büyük başarıların yolundaki
adımları oluşturur. Bunun en iyi örneği
üzerinde yaşadığımız bu topraklardır.
Milli mücadelenin imkânsızlıkları o
hedefin hayali ile aşıldı. Topla tüfekle
yapılamayan süngüyle ve yürekle
yapıldı" diye konuştu.
Kendi hayatından örnekler vererek;
deneyimlerinin kendisine çalışmayı
sevmeyi, hangi iş olursa olsun severek
yapmayı ve hayallerinin peşinden
gitmekten asla vazgeçmemeyi
öğrettiğini ifade eden Baran, "Bu
tutkuyla, her sabah erkenden kalkıp,
kendi işyerimdeki görevlerimi

yerine getirip, Ankara için ülkem
için çalışmaya başlıyorum. Ankara'ya
dair gönlümden geçen hayallerim
var. Ankara'yı dünya Başkenti yapma,
ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin
üzerine çıkarma hedefinin peşindeyiz"
dedi.
Baran, 12. asırda yaşamış Gürcü
şair Şota Rustaveli'nin "Düşmemişsen
bir sevdanın peşine, özün düşman
olur kendi özüne" şiirini alıntılayarak,
katılımcılara "Hayalinizin peşine düşün"
mesajını verdi.
Programın sonunda Baran'a
organizasyona sunduğu destek ve
katkılarından dolayı verilen plaketi E.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız takdim etti.

BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
Santral Yazılım

0354 212 85 25 - 0535 928 88 23 - 0535 883 66 09

21 HAZİRAN 2022 SALI

‘YAZ OKULU’

ACACAK
Ankara Büyükşehir
Belediyesi, çocuklar ile
gençlerin spor yapması ve
sosyal aktivitelere katılarak
yaz tatilini verimli bir şekilde
geçirmesi için yaz okulu açıyor.
İlk 3 günde 15 bin kayıt ile rekor
başvurunun yapıldığı Aile Yaşam
Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve
Gençlik Merkezlerinde açılacak
olan Yaz Okulu, 20 Haziran-21
Ağustos 2022 tarihleri arasında
hizmet verecek. ABB bir
eğitim-öğretim yılını daha
geride bırakan çocuk ve
gençleri, spor yapmaya teşvik
etmek ve sosyalleşmelerini
sağlamak amacıyla Aile Yaşam
Merkezleri, Çocuk Kulüpleri
ve Gençlik Merkezlerinde
20 Haziran-21 Ağustos 2022
tarihleri arasında açacağı
ücretsiz ‘Yaz Okulu’ ile
buluşturacak. Çocuklarının yaz
tatilini güvenli bir ortamda hem
eğlenerek hem de öğrenerek
geçirmesi için Büyükşehir
Belediyesi Yaz Okullarını tercih
eden aileler tarafından ilk 3
günde yapılan başvuru sayısı
rekor kırarak 15 bine ulaştı.
DOPDOLU
BİR YAZ ROGRAMI
Yaz Okulunda; Değerler
Eğitimi, Hızlı Okuma-Drama-El
Sanatları-Resim-Satranç-Robotik
Kodlama-Bilgisayar-DiksiyonOrigami-Gitar-Bağlama-KarateJudo-Jimnastik- Ront-GüreşHalk Oyunları-Pilates-Takı
Tasarım-Kondisyon -İşaret
Dili-Voleybol-Eğitsel OyunlarTiyatro-Badminton-Kuran-ı
Kerim-Ses Eğitimi-Çini-Hızlı
Okuma-Yetişkin Okuma
Yazma Kurslarının yanı sıra
farklı branşlarda kurslar da
yer alacak. Okul derslerine ve

sınavlara yönelik destekleyici
kursların da açılacağı Yaz
Okulu’nda; Matematikİngilizce-Fen Bilgisi-Türkçeİnkılâp Tarihi-Sosyal BilgilerCoğrafya-Edebiyat (Etüt ve
Ders Soru Çözümü) eğitimleri
verilecek. Yaz Okulu’nda ayrıca
düzenlenecek spor turnuvaları,
sinema günleri, bilgi ve kültür
yarışmaları, gezi programları,
piknik, akıl ve zekâ oyunları,
geleneksel çocuk oyunları ve
bilimsel gösterilerle çocuk
ve gençlerin gelişimine katkı
sağlanacak.
SPORA VE SANATA
İLGİYİ ARTIRMAK
Kadın ve Aile Hizmetleri
Daire Başkanlığı, öğrencilerin
yaz tatilini kendilerini
geliştirerek ve eğlenerek
geçirmesi için pazartesi,
salı, çarşamba ve perşembe
günleri 10.00-15.00 saatleri
arasında; “Osmanlı AYM,
Çubuk AYM, Ortapınar Yenikent
Gençlik Merkezi, Yenimahalle
Gençlik Merkezi, Akyurt AYM,
Altındağ Gençlik Merkezi,
Elmadağ Gençlik Merkezi
ve Çocuk Kulübü, Elvankent
AYM, Sincan AYM, Esertepe
AYM, Polatlı AYM, Yahyalar
AYM, Kızılcahamam AYM,
Mamak AYM, Kahramankazan
AYM, Kuşcağız Aile Yaşam
Merkezlerinde” farklı
branşlardaki eğitim ve
aktivitelere ev sahipliği
yapacak. Haftanın 5 günü
açık olacak Yaz Okulu ile
ilgili etkinlik bilgilerine,
ders tablolarına ve iletişim
bilgilerine https://www.ankara.
bel.tr/duyurular/yaz-okulubasliyor-161 adresinden de
ulaşılabilecek.

BABALAR GÜNÜ’NÜ
KUTLADI

Keçiören Belediye Başkanı
Turgut Altınok, Babalar
Günü’nü kutlama etkinliği
kapsamında belediyeye bağlı
Gönül Köşkü Huzurevi’nde
yaşlılarla buluştu.
Altınok burada yaptığı
konuşmada, “Kıymetli
babalarımızın ve annelerimizin
ellerinden öpüyorum. Bugün
devletimiz bu hâle geldiyse
sizlerin emekleri ve gayretleri
büyüktür. Alınlarınızdaki her
bir kırışıklık ülkemizi ilmik
ilmik, nakış nakış dantel gibi
ördüğünüz hizmetlerinizin
karşılığıdır. ”dedi.
Babalar Günü’nü huzurevi
sakinleriyle birlikte kutlamanın
mutluluğunu yaşadığını da
söyleyen Altınok, “Anne ve

babalar çocuklarına giymez
giydirir, yemez yedirir.
Onların üzerimizde hakkı
büyüktür. Sevgili Peygamber
Efendimiz (SAV), ‘Anne ve
babasının duasını almayanın
asla ibadeti kabul olmaz’
buyuruyor.
Anasının, babasının
duasını ve rızasını almayanın
iki yakası bir araya gelmez.
Anne ve baba sevgisi
başkadır. Baba, sevgisiyle
evladını bağrına basar, kimi
zaman da gösteremeyebilir
bu sevgiyi. Ama çocuğum
var olsun diye her şeyi önüne
serer. Tüm babalarımızın ve
baba adaylarımızın Babalar
Günü kutlu olsun” ifadelerini
kullandı.
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Haklarını Ödeyemeyiz…
Daha dünyaya gözlerini
açtığın o ilk dakikalarda,
ilk hıçkırıklarını insanlara
duyurduğun o anlarda,
bütün o çektiği sıkıntıları bir anda unutuverip,
mutluluk gülümsemesiyle
ve şükür dualarıyla, senin
süt kokunu içine çekerek
göğsünde susturan varlıktır ANNE…
Kucaklar seni Hz.
Havva’dan miras kalan
anne şefkatiyle, merhametiyle ve ömrünün sonuna kadar
azalmayıp artacak olan, yüreğini
dolduran anne sevgisiyle.
Öpmeye doyamaz, hiçbir parfüme
benzemeyen, o eşsiz kokunu her an
hissedebilmek için.
Onu annelik makamına yükselten;
ilk adım atışında ve ilk çıkardığın
dişinde duyduğu heyecan, senin her
düştüğünde hissettiği acı, büyüdüğünü görmek ve ilk “ANNE!..” deyişini duymaktır.
Yemeyip yediren, giymeyip giydiren, ateşini dudaklarıyla ölçebilen,
her hastalandığında uykuyu unutan,
ömrü boyunca kendini sana adayan
kişidir ANNE…
Yaşadığın sorunlara çözüm bulmaya çalışan, sana en mükemmel geleceği inşa etmek için varını
yoğunu feda eden, çektiği çileleri
görev bilendir ANNE… Seni sımsıkı
kucaklamasında, hissettiğin sıcaklığıdır, aslında sorunlarının en büyük
çözümü.
O sıcaklığı hissettiğin an çözmüşsündür bütün sorunlarını.
VE BABAMIZ…
Diğer varlık sebebimiz…
Dayandığımız çınar, en güvenilir
dağ, eşi olmayan gönül padişahımız.
Daha çocukken, akşama kadar
özlediğimiz, yolunu dört gözle beklediğimiz, bacağına sarıldığımızda
dünyalar bizim olan mutluluk kaynağımız.
En başarılı danışmanımız, akıl
hocamız. Evin direği, gönüllerin reisi
babamız…
Ömrünün sonuna kadar, bıkmadan, usanmadan çalışıp çabalayan
babamız.
Yüce Allah’ın belki de dünyaya
geldiğimiz o anda, bize verdiği en
büyük armağanı.
Daha “Yavrumm…” demesiyle bile

yüreğimizi okşayan babamız. Yaşın kaç olursa olsun,
sen onun küçük çocuğusundur.
Mutluluğun mutluluğu,
üzüntün üzüntüsü, heyecanın heyecanı, sıkıntın sıkıntısıdır.
Her daim destekçin ve
her daim dayanağındır. Hiç
aklına gelmez onları bir gün
kaybedeceğin.
Düşünmek bile istemezsin
o günü, o anı.
Ama zaman geçer, gün gelir kaybedersin bu en kıymetlilerini.
Aklına getirmeye bile dayanamadığın o anı, yaşarsın en derinden
üzüntüsünü hissederek. Yüreğin
yanar, için acır. Başını koyacağın
dizi, sırtını dayayacağın koca çınarı
bulamazsın artık. Sonra Peygamber
Efendimizi hatırlarsın teselli için.
O’nun bile fâni olduğunu, evladı Fatıma’nın da yaşadığı o büyük hüznü
düşünür, boyun bükersin. Ve imdadına o an bir ayet yetişir: “Bütün
nefsler ölümü tadıcıdır.” meâliyle…
Onları kaybettiğinde, daha
iyi anlarsın kıymetlerini, daha çok
üzülür, pişman olursun onlar hayattayken yapmadıklarına. “Keşke” leri
sıralarsın bir bir. Artık onlar için dua
zamanıdır. Rabbine yalvarma, “Onları da cennetine nasip et Ya Rabbi!..” nidalarını yükseltmektir sessiz
çığlıklarında.
Ödenebilir mi ana-baba hakkı?.. Ödenemez elbet. Hani derler
ya “Kabe’ye kadar sırtında taşısan
da ödeyemezsin haklarını.” diye.
İşte onlar öyle yüce iki varlıktır ki
ne yapsan da eksik kalır haklarını
ödemede. Onlar hayattayken kıymetlerini bilmek, onları kırmamak,
üzmemek, “Öff !..” bile dememeyi
becerebilmek bize düşen. Ve unutmamamız, bir gün bizim de ana-baba olacağımızı…
Başta kıymetli babam olmak
üzere bütün babalarımızın gününü
kutlar, bu dünyadan göçüp giden
babalarımıza Yüce Allah’tan rahmetini, merhametini esirgememesini
dualarımızda dile getirerek, hayatta
olanların cümlesine hayırlı ömürler
diler, bir gün değil her an kıymetlerini bilmenin bilincinde olmayı temenni ederek, hürmetle ellerinden
öpüyorum…

PERİHAN
İLBAŞ TUTUCU

HACI BAYRAM VELi

DUALARLA ANILDI
Altındağ Belediyesi ve Hacı Bayram-ı Veli
Hazretlerini Sevenler Derneği işbirliğiyle, Hacı
Bayramı Veli’yi anlama etkinliği düzenlendi.
Ankara’nın manevi mimarı dualarla yad edildi.

Ankara’nın Solfasol
köyünde doğan, asıl adı
Numan Bin Ahmed olarak
tanınan Hacı Bayram Veli,
Altındağ’da düzenlenen
törenlerle anıldı. Altındağ
Belediye Başkanı Doç. Dr.
Asım Balcı’nın ev sahipliği
yaptığı törene, AK Parti Ankara
milletvekili Nevzat Ceylan,
Ankara Ticaret Odası Başkanı
Gürsel Baran, Pursaklar
Belediye Başkanı Ertuğrul
Çetin, AK Parti Altındağ İlçe
Başkanı Fatih Bildik, MHP
Altındağ İlçe Başkanı Emin
Sıtkı Aktaş ve Hacı Bayram-ı
Veli Hazretlerini Sevenler
Derneği Başkanı Mustafa Mert
de katıldı. Duaların edildiği,
ilahilerin söylendiği program,
duygu dolu anlara sahne oldu.
“HACI BAYRAMI VELİ
ECDADIMIZIN MİRASIDIR”
Anma programı
kapsamında ilk olarak Hacı
Bayram-ı Veli’nin doğduğu ev
ziyaret edildi, ardından Kur'an
tilaveti okundu. Tasavvufun
en güzel örneklerinin

de sergilendiği anma
programında, Hacı Bayram-ı
Veli’nin sadece manevi değeri
değil, Ankara için önemi de
konuşuldu. Hacı Bayram-ı
Veli'nin, Solfasol Mahallesi'nde
doğduğu ev ve çevresini
yenilemeye başladıklarını
ve yakın zamanda Hacı
Bayram-ı Veli Müzesi açmak

için çalışmaları tamamlamak
üzere olduklarını hatırlatan
Altındağ Belediye Başkanı
Doç. Dr. Asım Balcı “Ecdad
mirasına sahip çıkmak bizim
için önemli bir görev... Bu
mirasa gerektiği gibi sahip
çıkabiliyor ve gelecek
nesillere devredebiliyorsak ne
mutlu bize...” dedi.

ÜLKÜ OCAKLARINDAN

KARNE HEDiYESi
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı
Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım sosyal
medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım
ile 100 bin öğrenciye karne hediyesi
dağıtılacağını duyurdu. Ara tatil döneminde
tüm yurt çapında 50 bin öğrenciye MHP
Lideri Devlet Bahçeli'nin hediyesi olarak
ODAK2023 dağıtan Ülkü Ocakları, bu
çerçevede yaz tatilinde de öğrencilerin okul
dönemlerinde başarı sağlamaları amacıyla
ODAK2023 dağıtacak. Ara tatil döneminde
tüm yurt çapında 50 bin öğrenciye MHP
Lideri Devlet Bahçeli'nin hediyesi olarak
ODAK2023 dağıtan Ülkü Ocakları, bu
çerçevede yaz tatilinde de öğrencilerin
okul dönemlerinde başarı sağlamaları
amacıyla ODAK2023 dağıtacak. Karnesini
alan öğrenciler fotoğrafını ulkuocaklari.
org.tr adresindeki karne hediyem linkine
mail adresleriyle beraber göndererek
hediyelerine ulaşabilecek. Ülkü Ocaklarına
ait resmi internet sitesindeki hazırlanan

foruma karnesinin fotoğrafını gönderen
öğrencilere 2 bin TL değerindeki 3 aylık
ODAK2023 Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı
kodu ücretsiz olarak mail üzerinden
iletilecek.
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DOKTOR SELEN’İN ÖLÜMÜ
POLATLI’YI YASA BOĞDU
Polatlı Devlet Hastanesi Acil Tıp
Uzmanlarından Uzm. Dr. Selen Yavaş Yılmaz,
yakalandığı kanser hastalığına karşı verdiği
mücadeleyi kaybetti. Polatlı’da geçtiğimiz
sene pandemide kansere yakalandığını
öğrenen Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Selen
Yavaş Yılmaz, 1 senedir mücadele ettiği
kanser hastalığına yenik düştü. Polatlılılar
tarafından oldukça çok sevilen Uzm. Dr.
Selen Yavaş Yılmaz’ın ölümü herkesi yasa
boğdu.

YAPAY ZEKA ILE KIŞIYE
ÖZEL TEDAVI ÇALIŞMASI
Hacettpe Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar
Mühendisliği ve Yapay Zeka
Mühendisliği öğretim üyesi
Doç. Dr. Tunca Doğan ve
ekibi, kanser gibi ölümcül
hastalıklarda yapay zeka ile
kişiye özel tedavi yöntemleri
geliştirmek amacıyla çalışma
başlattı. Doğan, 'Genetik
Kaynaklı Hastalıklara Yapay Zeka
Yaklaşımı' adlı çalışma ile yapay
zekanın hastaya özel tedavi
önermesini hedeflediklerini
söyledi. Hacettepe Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar
Mühendisliği ve Yapay Zeka
Mühendisliği öğretim üyesi Doç.
Dr. Tunca Doğan ve ekibi, 2
yıllık hazırlık sürecinin ardından
'Genetik Kaynaklı Hastalıklara
Yapay Zeka Yaklaşımı' adlı bir
çalışma başlattı. Hacettepe
Üniversitesi Biyolojik Veri Birimi
Laboratuvarı ile Orta Doğu
Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Enformatik Enstitüsü Kanser
Sistem Biyolojisi Laboratuvarının
iş birliğinde yürütülen çalışma
ile kanser gibi ölümcül
hastalıklarda yapay zeka ile
kişiye özel tedavi yöntemleri
geliştirilmesi hedefleniyor.
Doç. Dr. Doğan, son yıllarda
gelişen yapay zeka tabanlı
teknolojiler sayesinde sağlık
konusunda da ilerlemeler
kaydedildiğini belirterek, "Biz
de yine benzer bir yaklaşım
kullanarak acaba yapay zekayı
genlerin ve bunların ürünü olan
proteinlerin işlevlerini keşfetmek
için kullanabilir miyiz?' sorusuyla
yola çıktık ve böyle bir çalışma
gerçekleştirdik. Şu anda bu
yapay zeka sistemleri ile bizim
insan vücudunun içindeki
genleri ve proteinleri doğru
şekilde modelleyebildiğimiz
ve fonksiyon işlevlerini ortaya
çıkarabildiğimiz noktadayız.
Bunun bir sonraki aşaması
ise bunların direkt olarak yeni
tedavilerin keşfedilmesinde;
mesela kanserin tedavisinde

kişiselleştirilmiş hastaya özel
bir tedavinin tamamen sistem
tarafından önerilmesi bundan
bir sonraki aşama olacak. Bu
çalışma Türkiye'de ilk. Bizimle
beraber aynı konuyu çalışan
bir başka grup yok. Benzer
konuyu çalışanlar var. Ama
bu dil modellerini bu şekilde
uygulayan, fonksiyonları ve
işlevleri tahmin edecek şekilde
uygulayan ilk biz olduk" dedi.
'NİHAİ HEDEFİMİZ
HASTAYA ÖZEL TEDAVİ'
Gelecek yıllarda yapay
zeka ile gen tedavisinin kalp
ve kanser hastalıklarına çözüm
olabileceğini kaydeden Doç. Dr.
Doğan, "Bu büyük bir potansiyel
vadediyor. Bunu fark ettikleri
için dünyadaki benzer gruplar
da bu konu üzerinde çalışıyorlar.
Buradaki hedef, tedavisi bugün
çok zor olan veya imkansız
olan kanserin bazı ölümcül alt
tipleri veya kalp hastalıkları gibi
hastalıkların tedavisini özellikle
kişisel olarak yapmak. Çünkü
2 farklı hasta aynı teşhisi almış
olsalar bile moleküler anlamda
vücutlarında farklı özellikler
var ve bu durum da aldıkları
tedavinin etkili olup olmamasını
çok etkiliyor. Bunun için de
her hastaya özel bir tedavi
uygulanması gerekiyor. Fakat
hekimlerin de her hastayı tek
tek incelemesi mümkün değil.
Bundan dolayı biz de bunu
yapay zekaya yaptırıp onun

hastaya ait kişisel veriyi işleyip
ona özel bir tedavi önermesini
istiyoruz. Bizim nihai hedefimiz
bu"’ diye konuştu.
'BÜYÜK POTANSİYEL
VADETTİĞİNİ GÖRDÜK'
Yapay zeka olarak
kullandıkları yaklaşımın doğal
'dil modelleme' yaklaşımı
olduğunu vurgulayan Doç. Dr.
Doğan, şöyle konuştu:
"Bunu örneğin; bankayı
aradığımız zaman sizi
otomatik olarak yönlendiren
bir sistemde ya da dizi-film
izlediğiniz bir platformda veya
müzik dinlediğiniz yerde 'şu
şeyi de sevebilirsiniz' diyen
sistemlerde görebiliyoruz. İşte
biz bu modelleme yaklaşımını
alıp bunlara genleri verdik
ve modele genlerin şifresini
çözmesini yaptırmaya çalıştık.
Yani genlerin işlevini bu
sistemler tahmin edebiliyor
mu edemiyor mu bunu görmek
istedik ve yaptığımız çalışmanın
sonucunda da aslında yüksek
verimli olarak bu sistemlerin
sağlık sistemlerine, biyolojik
veriye uygulanabildiğini
bize de büyük potansiyeller
vadettiğini gördük. Bir sonraki
çalışmanın amacı da şu olabilir;
bu sistemi alıp direkt olarak bir
hastalığın etkin tedavisini ortaya
çıkartmak için kullanılabilir, diye
düşünüyoruz. Örneğin, kanserin
alt tipleri gibi. Yapay zeka ile
bu modellerin geliştirilmesi ve
de sağlık verisinin işlenerek
sonuçlarının üretilmesi tamamen
bilgisayarda yaptığımız bir şey.
Fakat bu çalışmaların en son
noktası bilgisayar değil. Bizim
yaptığımız çalışma sonucunda
elde edilen sonuçları önce
biyologlar laboratuvarda test
ediyorlar ve ardından her
şey yolunda giderse bu sefer
hekimlerle beraber çalışıyoruz
ve bunu klinik araştırmalara
dönüştürüyoruz. Orada da her
şey yolunda giderse o zaman bu
gerçek bir tedaviye dönüşüyor."

PARTiSiNiN BELEDiYE

BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener, Ankara'da partisinin belediye
başkanlarıyla görüştü.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener,

parti genel merkezinde İYİ Partili
belediye başkanlarıyla bir araya
geldi. Görüşme basına kapalı olarak
gerçekleşti.

BAŞKENT'TE COŞKUYLA

KARŞILANDI
Görme Engelliler
(IBSA) Avrupa Futbol
Şampiyonası'nda
2'nci olan Sesi
Görenler Milli Takımı,
Ankara Esenboğa
Havalimanı'nda coşkuyla
karşılandı.
Türkiye Futbol
Federasyonu'nun
'Türkiye Futbol Oynuyor'
projesi kapsamında
destek verdiği,
Görme Engelliler
Spor Federasyonu
bünyesindeki Sesi
Görenler Milli Takımı,
İtalya'nın Pescara
kentinde düzenlenen
IBSA Avrupa Futbol
Şampiyonası'nın final
maçında Fransa'ya
mağlup olarak
ikinci oldu. Kafile,
akşam saatlerinde
Ankara'ya geldi. Milli
takım, Esenboğa

Havalimanı'nda yakınları
ve vatandaşlar tarafından
coşkuyla karşılandı.
"HEPSİYLE GURUR
DUYUYORUM"
Türkiye Görme
Engelliler Spor
Federasyonu Başkanı
Ayhan Yıldırım,
"Buraya gitmeden önce
hedeflerimiz vardı.
Hedeflerimiz
öncelikle yarı finale
kalıp, Dünya Kupası'na
kota almaktı.
Ondan sonraki
hedefimiz kupa ve
paralimpiklere kota
almaktı.
Çok şükür Allah bize
nasip etti, kota aldık.
2024'te B1 takımımızla
inşallah Paris'te de iyi
sonuçlar elde edeceğiz.
Bazen penaltılar sizden
yana olur, bazen
rakipten yana olur.

Kardeşlerim canlarını
ortaya koydular.
Hepsiyle ayrı ayrı
gurur duyuyorum" dedi.
"TAŞIDIĞIMIZ
FORMANIN
AĞIRLIĞINI
BİLİYORUZ"
Sesi Görenler Milli
Takımı Antrenörü
Niyazi Metin ise "Bizim
için sürpriz olmadı bu
sonuç. Şampiyonaya
gelince ciddi sıkıntılar
yaşadık. Final maçına
çıkarken, yarı final
maçına çıkarken bütün
sporcularım iğne ile
çıktı. Sargılı bir şekilde
çıktı. Allah'a hamdolsun
ki sorumluluğumuzun
farkındaydık.
Taşıdığımız formanın
ağırlığını biliyoruz.
Camiamıza hayırlı olsun.
Ülkemize hayırlı olsun"
diye konuştu.

