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SIKINTILI  
 

GÜNLER
Yönetimsel sorunlar nedeniyle 

ekonomik sıkıntıya giren Gazian-
tep’in 100 milyon TL’ye yakın vergi 

borcunun bu hafta sonuna kadar 
ödenmemesi halinde üç puan silme 

cezası başta olmak üzere birçok 
ceza kapısına dayanacak. 

m Gaziantep Futbol Kulü-
bü’nün mevcut başkanı Cev-
det Akınal ise bu hafta Büyük-
şehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin ile yapacağı toplantı 
sonrasında kulübün geleceği 
adına kararlar verilecek.

KUPA MESAİSİ
m Bu arada kırmızı siyahlılar 
perşembe günü Türkiye kupa-
sında karşılaşacağı Bolu- 
spor maçı hazırlıklarına devam 
ediyor. Teknik direktör Erol 
Bulut yönetiminde gerçekleş-
tirilen antrenman, yaklaşık 1 
saat 25 dakika sürdü. 

BAŞKAN KILINÇ’TAN 
YATIRIMCIYA DAVET
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye tarafından Organi-
ze Sanayi Bölgesi’nde yapımı süren ‘Ayakkabı kent’ projesiyle ilgili görüş-

melerde bulunmak üzere kente  gelen yatırımcıları makamında ağırladı.  

Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından inşaat 
çalışmalarına başlanan ‘Ayakkabı kent’ projesi ile ilgili 

görüşmelerde bulunmak üzere gelen yatırımcıları ağırladı.

Prof. Dr. Özbolat, sabatik izin’ kap-
samında geldiği Adana’da 3 boyutlu 
kanser modelleri ve kanser immu-
noterapisi üzerine ekibiyle birlikte 

çalışmalar sürdürüyor.

m Adıyaman’da yeni bir istihdam 
kapısı oluşturmak için ilk gün-
den itibaren projenin üzerinde 
hassasiyetle duran Kılınç, in-
şaat çalışmalarına başladıktan 
hemen sonra, yatırımcıları da 
Adıyaman’a davet etti. 

AYAKKABI ÜRETİM MERKEZİ
m Başkan Kılınç, “Hedefimiz, 

kentin Güneydoğu’nun ayak-
kabı üretim merkezi olması, 
bunun için her türlü imkânı 
sağlamaya hazırız.”dedi. >> 5’te

SPOR’da

YARININ LIDERLERI
PROJESI SONA ERDI

24 gencin katılımcı olduğu 
programa çeşitli üniversiteler-
den öğretim üyeleri, başarılı iş 

insanları; girişimcilik, yazılım ve 
veri güvenliği konusunda uz-
man kişiler konuşmacı olarak 
katıldı. Ayrıca drama ve sanat 

aktiviteleri organize edildi.

m Adana’da 18-25 arasındaki gençle-
rin “Liderlik” konusunda ufukları-
nı açan ve her yıl farklı bir tema ile 
düzenlenen RYLA ( Rotary Yarının 
Liderlerini Arıyor) programının 
158.’si Adana Rotary Kulübü 
tarafından “İnovasyon” başlığı 
ile 15-18 Aralık  tarihleri arasında 
düzenlendi. >> 2. Sayfada

‘AVRUPA BIRLIĞI’NDE 
INSAN HAKLARI’

m ÇÜ Hukuk Fakültesi Ulus-
lararası Hukuk Anabilim 
Dalı Başkanı Doç. Dr. A. Aslı 
Bilgin tarafından yürütül-
mekte olan “Turkey IN or 
OUT=EU?” başlıklı Avrupa 
Komisyonu’nun Erasmus+ 
Programı kapsamında des-
teklenen Jean Monnet Modül 
projesinin beşinci konferansı  
“Avrupa Birliği’nde İnsan 
Hakları” başlığı altında ger-
çekleştirildi.  >> 4. Sayfada

ADANA BAROSU VE ÇÜ IŞ BIRLIĞIYLE KONFERANS GERÇEKLEŞTIRILDI

ÇÜ’DEN TARIMA VE GERI 
DÖNÜŞÜME TAM DESTEK
m Tarım Bakanlığı tarafından organize 

edilen Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım 
Projesi kapsamında desteklenen Çuku-
rova Üniversitesinin yürütücülerinden 
olduğu “Kompost Gübre Üreten Kadın-
lardan Tarıma ve Geri Dönüşüme Tam 
Destek Projesi” hayata geçirildi. >> 4’te

YÜREĞIR
9 BIN
AILENIN
SEVINCINE
ORTAK OLDU

m Adana’da Yüreğir Belediyesi, ‘Hoş Geldin 
Bebek’ uygulaması ile 9 bin ailenin sevin-
cine ortak oldu. Son olarak Kılıç ailesine 
misafir olan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Kocaispir, üçüz bebeklerini kucak-
larına alan çifti tebrik etti.  >> 2. Sayfada

‘Aile 
Okulu 

Projesi’ 
m Proje dahilinde her 

okuldan belirlenen 
öğretmenlere eğitici 
eğitimi, formatör 
öğretmenlerce 
verilirken eğitici 
sertifikası alan 
öğretmenler de, 
aldıkları eğitimler 
çerçevesinde kendi 
okullarında velilere 
eğitim veriyor.  
>> 2. Sayfada

GAÜN’DE BEYRAN 
ETKINLIĞI DÜZENLENDI  
m Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) 8. Sanat 

Topluluğu tarafından “Kültürel Sürdürülebilir-
lik Temalı Gaziantep Yöresi Beyran’ın Kültürel 
Boyutu” adlı eğitim gerçekleştirildi. >> 3’te

KANSERE ÇAREYİ  
3 BOYUTLU ARIYOR

ABD’de 15 yıldır yapay doku ve organ basımıyla ilgili çalışmalar yapan 
Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Tarık Özbolat, canlı hücreler kullana-
rak gerçek dokuya çok yakın 3 boyutlu kanser modellemeleri geliştirdi.

m Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim 
Tarık Özbolat ve ekibi, ABD’deki 
Penn State Üniversitesi’nde canlı 
hücrelerin katman katman basılma-
sı ile gerçeğe en yakın dokuların 
oluşturulmasını sağlayan biyoba-
sım teknolojisi ile 3 boyutlu kanser 
modellemeleri geliştiriyor. 

m ‘Sabatik izin’ kapsamında geldiği 
Adana’daki Çukurova Üniversite-
si’nde doku mühendisliği, 3 bo-
yutlu kanser modelleri ve kanser 
immunoterapisi üzerine çalışma-
larını sürdüren Prof. Dr. Özbolat, 
bu zorlu hastalığa umut olacak 
projesini anlattı.  >> 3. Sayfada

m 3 boyutlu kanser modelleri 
geliştirdiklerini belirten 
Prof. Dr. Özbolat, “Biyo-
basım teknolojisi kul-
lanarak canlı hücreleri 
katman katman basıp 
3 boyutlu doku yapısı 
çıkarıyoruz. Gerçek dokuya, 
gerçek tümöre çok yakın, tümörün 
dış kısmında bulunan diğer hücre 
tiplerine de çok yakın, damarlaş-
mış bir yapı oluşturuyoruz.”dedi.  

BIYOBASIM 
TEKNOLOJISI 

KULLANILIYOR

Prof. Dr. İbrahim Tarık Özbolat,  ABD’de 
2017’de FDA onayı aldıktan sonra klinik anlamda 

hız kazanan insan bağışıklık hücreleri olarak 
bilinen T hücrelerinin kullanıldığı immün terapi ve 

CAR-T gibi yeni yöntemlerle ilgili bilgi verdi.

DÖRTYOL’DA ‘ILK 
KURŞUN’ FESTIVALI

Hatay Dörtyol’da düzenlenen  8. İlk Kurşun Kültür Sanat ve 
Turunçgil Festivalinde sahne alan Özbey verdiği konser ile 

binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

m Milli Mücadele’de işgalci düş-
man kuvvetlerine ilk kurşunun 
19 Aralık 1918’de Dörtyol’da 
atılışının 104. yıl dönümü 
etkinlikleri nedeniyle düzen-
lenen 8. İlk Kurşun Kültür Sa-
nat ve Turunçgil Festivalinde 
Merve Özbey sahne aldı.

m Festival alanını 
dolduran hayran-
ları ve kendisini 
dinlemeye gelen-
lerin yoğun alkış 
ve tezahüratları 
arasında sahneye 
çıkan ünlü sanatçı 
Özbey söylediği 
sevilen şarkıları ile 
adeta konser alanı-
nı coşturdu.

Şen Dul’a büyük ilgi
m Franz Leharın unutulmaz eseri ‘Şen Dul 

Opereti’ Mersin Devlet Opera ve Balesi 
Opera Sahnesi’nde sahelendi. Rejisörlüğü-
nü Melih Öztürkün yaptığı eserin orkestra 
şefi Rustam Rahmedov ve Aytuğ Ülgen, 
koreografı Berna Turhan İleri, koro şefi ise 
Anıl Aydın üstlendi. >> 2. Sayfada


