YEREL MEDYA
BULUŞMALARI SÜRÜYOR
KGK Adıyaman İl
Temsilciliği'nin ev sahipliğinde
yaklaşık 40 ilden gazetecinin
bir araya geleceği Adıyaman
Buluşması, 24 Haziran Cuma
günü saat 10.00'da Adıyaman
Valiliği, Adıyaman Belediyesi
ve Adıyaman Üniversitesi
ziyaretleriyle başlayıp, saat
14.00'de Arsemias Otel'de
gerçekleşecek Yerel Medya
Meclis toplantısı ile devam
edecek. Arsemias Otel'de
Türk Dünyası Gazeteciler
Federasyonu Yönetim
Kurulu Toplantısı ve İnternet
Gazetecileri Federasyonu
Yönetim Kurulu toplantısı da aynı
gün saat 17.00'de başlayacak.
HABERİ İÇ SAYFADA
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Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi

YERLİ ÜRETİM HIZLI VE

DÜŞÜK MALİYETLİ OLACAK
TÜBİTAK Savunma
Sanayii Araştırma ve
Geliştirme Enstitüsü
(SAGE) tarafından
Türkiye’nin ilk denizaltı
test altyapısı (DATA)
hayata geçirildi. Bir test
platformu olan DATA,
denizaltıya ihtiyaç
duymadan denizaltı
mühimmatlarının test
ve simülasyonunu
yapabiliyor.

BAŞKENT'TE KANSER

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
DATA’nın açılışını gerçekleştirdi. DATA’nın
Türk mühendislerinin, teknisyenlerinin dizayn
ettiği, uyguladığı ve ürettiği bir sistem olduğunu
ifade eden Bakan Varank, “DATA, önemli
mühimmatların geliştirme süreçlerini çok
hızlandıracak. Bundan sonra denizaltılarımızın
kullanacağı mühimmatları da dünya
konuşacak.” dedi. Açılışın ardından sualtı atış
düzeneğinden Bakan Varank’ın komutuyla test
atışı yapıldı. Bakan Varank başarıyla sonuçlanan
atış sonrasında, DATA ekibini tebrik ederek
“İnşallah buradaki kabiliyetlerle Türkiye’nin
caydırıcılığı çok daha fazla artacak.” ifadelerini
kullandı.

Liv Hospital Ankara ve İstinye
Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen
‘Olgular Eşliğinde Lokal İleri Evre Kanser
Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım’ın ele
alındığı ‘Onkoloji Sempozyumu’ Ankara’da
düzenlendi. İstinye Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Erkan İbiş’in katıldığı sempozyumun
ev sahipliğini Liv Hospital Ankara Genel
Müdürü Nazlıhan Alkan ve Akademik
Süreçlerden Sorumlu Medikal Direktör Prof.
Dr. Saadettin Kılıç üstlendi. Hilton Otel’de
4 oturumda gerçekleştirilen sempozyuma,
çeşitli üniversitelerden alanında uzman birçok
değerli hekim katıldı. HABERİ DIŞ SAYFADA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya
Yanık, Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam
Merkezi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı
Enver Demirel'den bilgi aldı.
Haberi iç sayfada

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet
Muharrem Kasapoğlu, FIBA 2023 Dünya Kupası
Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile
deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Erkek
Basketbol Takımını antrenman yaptığı salonda
ziyaret etti. HABERİ İÇ SAYFADA

A
HABERİ İÇ SAYFAD

GELENEĞİN USTALARI KAYIT ALTINA

ALINARAK DESTEKLENiYOR
Kültür ve Turizm Bakanlığınca
gerçekleştirilen Somut Olmayan
Kültürel Miras Taşıyıcılarını
Değerlendirme Kurulu bu yılki ilk
toplantılarını tamamladı. Bakanlığa
bağlı Araştırma ve Eğitim Genel
Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan
kurul toplantısında, 290 usta “Sanatçı
Tanıtma Kartı” almaya hak kazandı.

HIZLI VE DÜŞÜK MALİYETLİ

ETİMESGUT'A
ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

BASKETBOLCULARA DESTEK

Gıda krizinin çözümü ve Ukrayna
limanlarında bekleyen tahıl yüklü ticari
gemilerin tahliyesine yönelik Türk ve
Rus askeri heyetleri arasındaki toplantı
dün Moskova’da gerçekleştirildi.
Gıda krizinin çözümü ve Ukrayna
limanlarında bekleyen tahıl yüklü ticari
gemilerin tahliyesine yönelik Türk ve
Rus askeri heyetleri arasındaki toplantı
dün Moskova'da gerçekleştirildi.
HABERİ İÇ SAYFADA

TESİSİN AÇILIŞI YAPILDI

KONUSULDU

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN

KIRMIZI HAT
DİPLOMASİSİ
SONUÇ VERDİ

Bir denizaltıya bağlı kalmadan denizaltı
mühimmatlarının test edilmesini sağlayacak
DATA, Gür ve Preveze sınıfı denizaltıların
fırlatma sistemi ile özdeş yapıda geliştirildi.
Su altında 60 metre derinliğe kadar atış imkanı
bulunan DATA, karadan da kontrol edilebiliyor.
DATA’da bulunan çok sayıda sensör ile güvenli
ve kontrollü test ortamı sağlanırken atışlar hızlı
ve düşük maliyetle gerçekleşiyor.
HABERİ İÇ SAYFADA

MAMAK
GALİBİYETLE
BAŞLADI
Mamak
Belediyesi
Futbol Takımı,
1.Amatör
Atletik Futbol
Takımını 1-0
yendi.

HABERİ DIŞ SAYFADA

A
HABERİ İÇ SAYFAD

NARKO TERÖR
OPERASYONU BAŞLATILDI
PKK terör örgütünü ülke gündeminden
çıkarmak, finans kaynaklarından
yoksun bırakmak ve bölgede barındığı
değerlendirilen teröristleri etkisiz hale
getirmek amacı ile Diyarbakır'da “EREN
ABLUKA-18 DİYARBAKIR (DERNEK)
ŞEHİT J.ÇVŞ MURAT DOĞAN” Narko
Terör Operasyonu başlatıldı.
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BAKAN KASAPOĞLU'NDAN
BASKETBOLCULARA DESTEK

YEREL MEDYA
BULUŞMALARI SÜRÜYOR
KGK Adıyaman
İl Temsilciliği'nin ev
sahipliğinde yaklaşık
40 ilden gazetecinin bir
araya geleceği Adıyaman
Buluşması, 24 Haziran
Cuma günü saat 10.00'da
Adıyaman Valiliği,
Adıyaman Belediyesi ve
Adıyaman Üniversitesi
ziyaretleriyle başlayıp,
saat 14.00'de Arsemias
Otel'de gerçekleşecek
Yerel Medya Meclis
toplantısı ile devam
edecek. Arsemias Otel'de
Türk Dünyası Gazeteciler
Federasyonu Yönetim
Kurulu Toplantısı ve
İnternet Gazetecileri
Federasyonu Yönetim
Kurulu toplantısı da
aynı gün saat 17.00'de

başlayacak.
KGK Yerel Medya
Meclisi üyeleri, aynı
gün akşam saat 19.00'da
Türkiye Petrolleri
Tesisi'nde Kahtalı
Mıçı Konseri ile günü
tamamlayacaklar.
25 Haziran Cumartesi
gecesi saat 03.30'da
Nemrut'ta güneşin
doğuşunu izleyecek olan
KGK heyeti, gündüz ise
Adıyaman'ın tarihi ve
doğal güzelliklerinden
Cendere Köprüsü, Kahta
Kalesi, Samsat Sahabe'yi
ziyaret edip, Samsat
feribot turuna katılacaklar.
Program, 26 Haziran
Pazar günü serbest zaman
ve konukların uğurlanması
ile sona erecek.

ETİMESGUT'A ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Derya Yanık, Etimesgut Belediyesi
Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret
ederek Belediye Başkanı Enver
Demirel'den bilgi aldı. "Yaşadığım
en mutlu günlerden biriydi" diyen
Yanık "Böyle merkezlerin artması için
çalışacağız" değerlendirmesinde
bulundu.
Yanık, merkezden yararlanan
engellilerin eğitim ve rehabilitasyon
süreçlerini de yakından izleyerek
engelli ve aileleriyle sohbet etti.
Merkezin engellilere yönelik
meslek ve hobi atölyelerini tek tek
gezen Yanık, öğrencilerin yaptığı
çalışmaları yakından inceledi.
Yanık, daha sonra engelli öğrenci ve
öğretmenlerinin yıl sonu etkinliklerini
izledi. Bir süre Başkan Demirel'le
birlikte koroya katılan Yanık,
çocukların burada olmaktan duyduğu
mutluluğun yüzlerine de yansıdığına
söyledi.

SAYILARI ARTMALI
Engelli ve ailelerine yönelik
böyle modern bir tesisi kazandırdığı
için Başkan Demirel'i tebrik eden
Yanık, "Erişilebilirlikten eğitim
ihtiyacına, sosyalleşmeden sağlık
desteğine kadar hayata geçirdiğimiz
tüm hizmetlerimizi bundan sonra
da artırarak devam edeceğiz.

Etimesgut Belediyesi'nin hizmete
sunduğu bu merkezimize benzer
eserlerin sayılarının artması için
çalışacağız" diye konuştu. Yanık,
bundan sonraki süreçte daha çok
engelli aileleriyle engellilerin bir
bütün halinde düşünüp, ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde çalışmalara
devam edeceklerini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu,
FIBA 2023 Dünya Kupası
Elemeleri B Grubu'nda Büyük
Britanya ile deplasmanda
karşılaşacak olan A Milli Erkek
Basketbol Takımını antrenman
yaptığı salonda ziyaret etti.
Bakan Kasapoğlu, FIBA 2023
Dünya Kupası Elemeleri’nde
Büyük Britanya ile 3 Temmuz
Pazar günü deplasmanda
oynayacağı maça İstanbul
Sinan Erdem Spor Salonunda
hazırlanan A Milli Erkek
Basketbol Takımına ziyarette
bulundu. Ziyarette, Türkiye
Basketbol Federasyonu Başkanı
Hidayet Türkoğlu ve yönetim
kurulu üyeleri de yer aldı.
A Milli Erkek Basketbol
Takımı'nın yeni Başantrenörü
Ergin Ataman ve oyuncularla
görüşen ve sohbet eden
Bakan Kasapoğlu, millilere
Büyük Britanya yapılacak
maçta başarılar diledi.
Bakan Kasapoğlu, dünyanın
farklı ülkelerinde oynayan
basketbolcuların milli takım
ruhuyla bir araya geldiğini
ifade ederek, “Öncelikli olarak
yeni teknik ekibe ve sizlere
başarı diliyorum. Türkiye bir
spor ülkesi. Spor ülkesi olması
noktasında basketbol öncü bir
branş.
Burada bulunan her bir
arkadaşım apayrı bir heyecanı
müjdeliyor.
Ülke olarak sizlerden apayrı
bir umudumuz olduğunu, çok
büyük bir heyecanla bu umudun
peşinde olduğumuzu ifade
etmek istiyorum.” dedi.

“2022 BASKETBOL
YILI OLACAK”
Basketbol adına 2022 yılından
çok umutlu olduğunu vurgulayan
Bakan Kasapoğlu, “Önümüzde
Dünya Kupası Elemeleri ve
Avrupa Şampiyonası var. Bu
müsabakalarda halkımızın yüreği
sizlerle olacak. 2022 bence
basketbol yılı olacak. Dolu dolu
başarılarla geride bırakacağımız
bir yıl olacak. Buna inanıyorum.
85 milyon vatandaşımızı mutlu
edeceğinize inanıyorum. Bu
mutluluk bugüne dair olmayacak.
Federasyon Başkanı Hidayet
Türkoğlu nasıl NBA’deki
başarılarıyla sizleri ateşlediyse,
sizler de yeni gelen gençleri
ateşleyeceksiniz.” diye konuştu.
Basketbolla ilgili bakanlık
olarak pek çok projeleri
bulunduğunu hatırlatan
Bakan Kasapoğlu, sözlerini
şöyle tamamladı; “Sizlerin
başarısı ile bu projelere ivme
kazandıracağız. Gençler sizin
izinizden yürüyecek. Bakanlık
olarak federasyonumuzla,
kulüplerimizle birlikteliğimiz
devam edecek. Bakanlık olarak
ne gerekiyorsa yanındayız.
Bundan şüpheniz olmasın.
Birlikte başaracağız. Milletimizi
layık olduğu mutluluklarla
buluşturacağımıza inanıyorum.
Her birinize başarılar diliyorum.”
Bakan Kasapoğlu,
konuşmasının ardından millilerin
antrenmanını izledi. Türkiye
Basketbol Federasyonu Başkanı
Hidayet Türkoğlu, Bakan
Kasapoğlu’na üzerinde isminin
yazılı olduğu milli takım forması
hediye etti.

5. kez Başkentlilerle
BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
Santral Yazılım

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

buluşacak
Çankaya Belediyesinin kadınlara
gelir desteği amacıyla hayata
geçirdiği Kadın Emeği Festivali bu
yıl 5. kez Başkentlilerle buluşuyor.
24, 25, 26 Haziran'da Zafer Park'ta
düzenlenecek Festival, Melek
Mosso konseri ile taçlanacak.
Çankaya Belediyesinin kadınlara
gelir desteği amaçlı “Elimin
Emeği Evimin Ekmeği” projesi
kapsamında sürdürdüğü Kadın
Emeği Festivali bu yıl 5. kez
Başkentlilerle buluşuyor. 24,
25, 26 Haziran'da Zafer Park'ta
düzenlenecek festival, Melek
Mosso konseri ile taçlanacak.
250 kadının el emeği göz nuru

ürünlerinin satışa sunulacağı
festivalde, 7 konser, kukla ve
palyaço gösterileri ile zumba
dans etkinlikleri de 3 gün boyunca
Çankayalılarla buluşacak.

ÇAMLIK
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Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi

YERLİ ÜRETİM HIZLI VE
KIRMIZI HAT
DİPLOMASİSİ
SONUÇ VERDİ

Gıda krizinin çözümü ve Ukrayna
limanlarında bekleyen tahıl yüklü ticari
gemilerin tahliyesine yönelik Türk ve
Rus askeri heyetleri arasındaki toplantı
dün Moskova’da gerçekleştirildi.
Gıda krizinin çözümü ve Ukrayna
limanlarında bekleyen tahıl yüklü ticari
gemilerin tahliyesine yönelik Türk ve
Rus askeri heyetleri arasındaki toplantı
dün Moskova'da gerçekleştirildi. "Yapıcı
ve oldukça olumlu havada" geçtiği
bildirilen toplantı sonucunda sorunun
çözümüne yönelik Türkiye, Rusya,
Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM)
arasında görüşmelerin yapılmasına
yönelik bir anlayışın oluştuğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın "gıda krizinin” çözümüne
yönelik gerçekleştirdiği diplomatik
çalışmalar ve verdiği direktif
çerçevesinde Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar'ın Rusya Savunma
Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna
Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile
gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından
Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında
kurulan "kırmızı hat" diplomasisi olumlu
sonuçlar vermeye başladı.
Bu çerçevede gıda krizinin
çözülmesi, Ukrayna limanlarında
bekleyen tahıl yüklü ticari gemilerin
tahliyesi, Borispol Havalimanı'nda
kalan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait
uçakların Türkiye'ye emniyetle intikali
gibi konuları ele almak üzere Milli
Savunma Bakanlığından bir askeri
heyet dün Rusya'ya gitti. "Kırmızı hat"
diplomasisi bünyesinde görevlendirilen
Türk ve Rus generaller başkanlığındaki
askeri heyetlerin başkent Moskova'da
gerçekleştirdikleri görüşmenin "yapıcı
ve oldukça olumlu havada" geçtiği
öğrenildi.

DÜŞÜK MALİYETLİ OLACAK
TÜBİTAK Savunma
Sanayii Araştırma ve
Geliştirme Enstitüsü
(SAGE) tarafından
Türkiye’nin ilk denizaltı
test altyapısı (DATA)
hayata geçirildi. Bir test
platformu olan DATA,
denizaltıya ihtiyaç
duymadan denizaltı
mühimmatlarının test
ve simülasyonunu
yapabiliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, DATA’nın açılışını
gerçekleştirdi. DATA’nın Türk
mühendislerinin, teknisyenlerinin
dizayn ettiği, uyguladığı ve
ürettiği bir sistem olduğunu ifade
eden Bakan Varank, “DATA,
önemli mühimmatların geliştirme
süreçlerini çok hızlandıracak.
Bundan sonra denizaltılarımızın
kullanacağı mühimmatları da
dünya konuşacak.” dedi.
Açılışın ardından sualtı atış
düzeneğinden Bakan Varank’ın
komutuyla test atışı yapıldı. Bakan
Varank başarıyla sonuçlanan
atış sonrasında, DATA ekibini
tebrik ederek “İnşallah buradaki
kabiliyetlerle Türkiye’nin
caydırıcılığı çok daha fazla
artacak.” ifadelerini kullandı.
Bir denizaltıya bağlı kalmadan
denizaltı mühimmatlarının test
edilmesini sağlayacak DATA, Gür
ve Preveze sınıfı denizaltıların
fırlatma sistemi ile özdeş yapıda
geliştirildi. Su altında 60 metre

derinliğe kadar atış imkanı
bulunan DATA, karadan da kontrol
edilebiliyor. DATA’da bulunan
çok sayıda sensör ile güvenli ve
kontrollü test ortamı sağlanırken
atışlar hızlı ve düşük maliyetle
gerçekleşiyor.
TÜRKİYE’DE İLK
Türkiye, savunma sanayisinde
çok başarılı örnekler çıkaran
yerli ve milli ürünlere bir yenisini
daha ekledi. Denizaltılardan
atılan mühimmatların eğitim, test
ve sertifikasyon süreçlerini her
anlamda iyileştirecek Türkiye’nin
ilk denizaltı testleri altyapısı olan
DATA tesisi açıldı. Açılışa Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank’ın yanı sıra TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile
TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü
Gürcan Okumuş katıldı.
YERLİ FİRMALAR
KATKI VERDİ
Açılışın ardından bir sunum
yapan TÜBİTAK SAGE Enstitü
Müdürü Okumuş, çok uzun

süren çalışmaların ardından Gür
ve Preveze sınıfı denizaltıların
fırlatma sisteminin bire bir aynısını
geliştirdiklerini ifade ederek “Hem
mekanik, hem elektromekanik,
hem de kontrol sistemleri olarak
tamamen yerli mühendislik
firmalarımızın katkılarıyla bizim
sistem mühendisliğini yaptığımız,
proje yürütücülüğünü yaptığımız
bir kapsamda tamamlandı.” dedi.
BİSMİLLAH, SALVO ATEŞ!
Sualtı atış platformu, vinçle
suyun 14 metre altına indirildi.
Düzenek içerisindeki test kapsülü,
Bakan Varank’ın geri sayımının
ardından “Bismillah, salvo ateş”
komutuyla fırlatıldı. Bölgenin doğal
konumu nedeniyle Rodos Adası’na
doğru ateşlenen kapsülün,
başarıyla su yüzeyine ulaşması
alkışlandı.
DATA EKİBİNE TEBRİK
Bakan Varank atış sonrasında,
“Böyle bir kabiliyeti ülkemize
kazandırdığınız için tebrik
ediyorum. İnşallah buradaki

kabiliyetlerle Türkiye’nin
caydırıcılığı çok daha fazla artacak.
Sadece biz değil çocuklarımız da
torunlarımız da sizlere minnettar
kalacak.” ifadelerini kullanarak
DATA ekibini kutladı.
DAHA GÜVENLİ, HIZLI
VE DÜŞÜK MALİYETLİ
Açılışı gerçekleştirilen DATA,
Gür ve Preveze sınıfı denizaltılarda
kullanılan fırlatma sistemlerine
özdeş bir yapıda kurgulandı. Test
edilen sistem, bir denizaltıya
ihtiyaç duyulmadan her koşulda
güdümlü birçok mühimmatın
kullanılmasını, entegre edilmesini,
geliştirilmesini kolaylaştırıyor.
Karadan, uzaktan kontrol edilebilen
sistem, çok sayıda sensörü ile
güvenli ve kontrollü bir test
ortamına imkan sağlıyor.
21 inç standart denizaltı
kovanına sahip sistem, test
atışlarının denizaltılarla aynı
şartlarda ancak daha güvenli,
hızlı ve düşük maliyetli olarak
gerçekleşmesini sağlıyor.

NARKO TERÖR
OPERASYONU BAŞLATILDI
İçişleri Bakanlığı tarafından Eren
Abluka-18 Narko Terör Operasyonu
başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden
çıkarmak, finans kaynaklarından
yoksun bırakmak ve bölgede barındığı
değerlendirilen teröristleri etkisiz hale
getirmek amacı ile Diyarbakır'da “EREN
ABLUKA-18 DİYARBAKIR (DERNEK) ŞEHİT
J.ÇVŞ MURAT DOĞAN” Narko Terör
Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma

Komutanlığınca; Jandarma Komando
Özel Operasyon, Jandarma Özel Harekat
timlerinden 950 personel görev alıyor.
Devam eden operasyonda şu ana kadar
4 kişi gözaltına alınırken, 975 gram toz
esrar, 1 milyon 750 bin 991 kök kenevir
bitkisi, 4 bin 650 metre sulama hortumu, 1
adet su motoru, 1 adet dalgıç pompa, EYP
yapımında kullanılan 3 kilogram kimyasal
madde, 1 adet ateşleme anahtarı, 2 adet
elektrikli fünye ile çok miktarda gıda ve
yaşam malzemesi ele geçirildi.
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ALINARAK DESTEKLENiYOR
Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Değerlendirme

Kurulu bu yılki ilk toplantılarını tamamladı. Bakanlığa bağlı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
koordinasyonunda yapılan kurul toplantısında, 290 usta “Sanatçı Tanıtma Kartı” almaya hak kazandı.
Akademisyenler, uzmanlar
ve miras taşıyıcılarından oluşan
Değerlendirme Kurulu, geleneksel
el sanatlarından Türk süsleme
sanatlarına, müzikten geleneksel
tiyatroya, aşıklık geleneğinden
halk şairliğine kadar birçok
alanda 500’ye yakın başvuruyu
değerlendirdi.
Kurul değerlendirmeler
sonucunda, icra ettiği sanatı
geleneksel aktarım yöntemleriyle
öğrenen ve öğretebilen, ilgili
alanlarda geleneksel ve tarihi
bilgiye sahip olan ve sanatında
belli bir olgunluğa erişmiş eserler
ortaya koyabilen 290 ustaya
Sanatçı Tanıtma Kartı verilmesini
ve Halk Kültürü Bilgi ve Belge
Merkezine kaydedilmesini
kararlaştırdı.
Böylelikle, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Araştırma ve Eğitim
Genel Müdürlüğü Halk Kültürü
Bilgi ve Belge Merkezi’ne kayıtlı

miras taşıyıcısı sayısı toplamda 5
bin 270’e yükseldi.
Konuyla ilgili açıklamada
bulunan Araştırma ve Eğitim Genel
Müdürü Okan İbiş, sanatçı tanıtma
kartına sahip olan kişilerin, yurt
içinde ve yurt dışında düzenlenen

sergi, fuar ve festival gibi
kültürel etkinliklere gönderilerek
desteklendiğini, böylelikle
de miras taşıyıcılarının adeta
bir kültür elçisi olarak ülkenin
kültürel diplomasisine katkıda
bulunduğunu belirtti.

Ayrıca kart sahibi miras
taşıyıcılarının Bakanlık tarafından
farklı kurumlarla iş birliği
içerisinde gerçekleştirdiği
destekleme projelerinden
de yararlanmalarına yönelik
çalışmalar yürütüldüğünü ifade
eden İbiş, şöyle devam etti:
“Gerçekleştirdiğimiz
çalışmalarla kültürel miraslarımızın
genç kuşaklar tarafından daha
derin bir şekilde algılanmasına
ve ülkemizin sahip olduğu kadim
kültürel değerlerin yurt içinde ve
yurt dışında daha çok tanınmasına
vesile oluyor;
Ülkemizin kültür ekonomisinin
ve kültürel diplomasimizin
gelişmesine de ayrı bir katkı
sunuyoruz”
2022 yılı Mayıs/Haziran Dönemi
Somut Olmayan Kültürel Miras
Taşıyıcılarını Değerlendirme
Kurulu sonuçlarına https://aregem.
ktb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.

GALİBİYETLE
BAŞLADI

Mamak Belediyesi Futbol Takımı,
1.Amatör Küme Play-Off A Grubu ilk
maçında Atletik Futbol Takımını 1-0
yenerek önemli bir avantaj sağladı.
Çekişmeli geçen maçta 10 kişi kalan
Yeşil-Beyazlılar 80. dakikada bulduğu frikik
golüyle 3 puan almayı başardı. Mamak
Belediyesi Futbol Takımı, Oğuz Erdem’in
attığı golle gülen taraf oldu.
HEDEF BİR ÜST LİG
Play-Offlara galibiyetle başlamanın
önemli olduğunu ifade eden Mamak
Belediye Başkanı Murat Köse,
“Sporcularımızı ve teknik ekibimizi alınan
galibiyetten dolayı tebrik ediyorum.
İnanıyoruz ki futbol takımımız gelecek
sezonda Mamak’ı bir üst ligde temsil
edecek” dedi.

BAŞKENT'TE KANSER

KONUSULDU
Liv Hospital Ankara ve İstinye
Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen
‘Olgular Eşliğinde Lokal İleri Evre Kanser
Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım’ın ele
alındığı ‘Onkoloji Sempozyumu’ Ankara’da
düzenlendi. İstinye Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Erkan İbiş’in katıldığı sempozyumun
ev sahipliğini Liv Hospital Ankara Genel
Müdürü Nazlıhan Alkan ve Akademik
Süreçlerden Sorumlu Medikal Direktör Prof.
Dr. Saadettin Kılıç üstlendi. Hilton Otel’de
4 oturumda gerçekleştirilen sempozyuma,
çeşitli üniversitelerden alanında uzman
birçok değerli hekim katıldı. Sempozyumun
açılış konuşmasını yapan İstinye Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, kanser
vakalarının sayısal verilere dayanarak
arttığını belirterek, ‘Bu sempozyumun birçok
konuda faydası olacağını düşünüyorum.
Emeği geçen herkese teşekkürlerimi
sunarım” dedi.
Liv Hospital Ankara Tıbbi Onkoloji
Prof. Dr. Saadettin Kılıçkap, sempozyumda
farklı kanser türlerindeki son gelişmeleri
irdelediklerini belirterek, şunları söyledi:
“Akıllı ilaç olarak tabir edilen hedefleyici
ilaçlar, immünoterapiler gerçekten çok
büyük çığır açtılar. Özellikle bazı kanser
türlerinde çok daha uzun süreli sağkalım

hatta halk arasında ‘tamamen kurtulma’
olarak adlandırılan ‘kür’ diyebileceğimiz
sonuçlar elde etmeye başladık. Dünyadaki
tüm onkologların katılımıyla gerçekleşen
‘American Society Of Onkoloji Congress’
kanser kongresinde yaşanan yeni gelişmeler
oldu. İlk kez lokal ileri evre bir kanser
türünde immünoterapik ajan ile 12 hastanın
tedavi edildiğini ve bu hastaların tümünün de
tam yanıt elde edildiği ifade edildi. Hastalığın
tamamen ortadan kalktığına şahit olduk. Bu
durumda da cerrahi işlemden ve radyoterapi
gibi yan etkilerden kaçınılması mümkün olan
bir gelişme söz konusu olacak. Yani hastalar
hem hastalıktan kurtulacaklar hem de bunun
karşılığında da çok ciddi anlamda bir yaşam
kalitesine sahip olacaklar.”

