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Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Ga-Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Ga-
ziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. ziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. 
Dr. Arif Özaydın’a hayırlı olsun ziyaretinde Dr. Arif Özaydın’a hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu.bulundu.

GAÜN Rektörlük makamında gerçekleşen GAÜN Rektörlük makamında gerçekleşen 
ziyarette, Milletvekili Yüksel, Gaziantep ziyarette, Milletvekili Yüksel, Gaziantep 
Üniversitesi’nin bölgemiz ve ülkemizin en Üniversitesi’nin bölgemiz ve ülkemizin en 
önemli ve köklü üniversitelerden birisi oldu-önemli ve köklü üniversitelerden birisi oldu-
ğunu söyledi. Yüksel, “Rektör Özaydın ile ğunu söyledi. Yüksel, “Rektör Özaydın ile 
şehrimiz ve üniversitemiz için yapılacakları şehrimiz ve üniversitemiz için yapılacakları 
konuştuk. Gaziantep Üniversitesi’nin hem konuştuk. Gaziantep Üniversitesi’nin hem 
bölgenin hem de ülkemizin marka bir üni-bölgenin hem de ülkemizin marka bir üni-

versitesi olması için bize düşen katkıyı diğer versitesi olması için bize düşen katkıyı diğer 
milletvekillerimizle birlikte vermeye hazırız. milletvekillerimizle birlikte vermeye hazırız. 
Bu konuda Rektör Özaydın’a güvenimiz tam. Bu konuda Rektör Özaydın’a güvenimiz tam. 
Şehrin siyasi aktörleri olarak, odalar birliği ve Şehrin siyasi aktörleri olarak, odalar birliği ve 
şehirdeki bütün idareAcileriyle üniversitemizi şehirdeki bütün idareAcileriyle üniversitemizi 
el birliğiyle hocamızın öncülüğünde kalkına-el birliğiyle hocamızın öncülüğünde kalkına-
cağından kuşkum yok” şeklinde konuştu. cağından kuşkum yok” şeklinde konuştu. 

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif 
Özaydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti Özaydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, Gaziantep şehri ile Gaziantep dile getirerek, Gaziantep şehri ile Gaziantep 
Üniversitesi için birlikte, ortak akılla hareket Üniversitesi için birlikte, ortak akılla hareket 
edeceklerini söyledi.edeceklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve 
Genç Milli Takımlar Sorumlusu  bir dönem dünya devi Real Mad-Genç Milli Takımlar Sorumlusu  bir dönem dünya devi Real Mad-
rid ve Galatasaray’da da forma giyen Hamit Altıntop,  Gazian-rid ve Galatasaray’da da forma giyen Hamit Altıntop,  Gazian-

tep Futbol Kulubü (GFK)’nü ziyarette bulundu. Başkan Vekili tep Futbol Kulubü (GFK)’nü ziyarette bulundu. Başkan Vekili 
Cevdet Akınal ve As Başkan Müslüm Özmen’in konuk ettiği Cevdet Akınal ve As Başkan Müslüm Özmen’in konuk ettiği 
ziyarette, Hamit Altıntop’a 27 numaralı isminin yazılı olduğu ziyarette, Hamit Altıntop’a 27 numaralı isminin yazılı olduğu 
Gaziantep Futbol Kulübü forması hediye edildi.Gaziantep Futbol Kulübü forması hediye edildi.

SON YOLCULUK..

Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Nadir Nadirgil sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonra 

tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 

Nadirgil’in cenazesi Gaziantep Asri Mezarlık’ta düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere 

memleketi Isparta’ya gönderilecek. Burada düzenlenen törene eşi Dilek ve iki çocuğu, Vali Davut 

Gül, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve mesai arkadaşları katıldı.İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın 

kıldırdığı cenaze namazının ardından Nadirgil’in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Isparta’ya 

gönderildi.
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NELER OLDU?NELER OLDU?

SANKO OKULLARI’NIN SANKO OKULLARI’NIN 
TENİS BAŞARISITENİS BAŞARISI

Mustafa Kemal, Sofya 
Ataşemiliterliği’ne 
atandı.

Türkmenistan, Sovyetler 
Birliği’nden bağımsızlığını 
kazandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 
pandemi önlemleri gözetilerek düzenlenen 
“Polymelt Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuva-
sı”nda SANKO Okulları öğrencileri üçüncü ve 
dördüncü oldu.
 
Mehmet Şimşek Tenis Kompleksinde, beş 
kategoride düzenlenen turnuvaya 120 sporcu 
katıldı. 
 
SANKO Okulları’ndan Samet Yiğit Çupurbaş 
“Kız- Erkek Çocuklar Kategorisi”nde üçüncü, 
Bilge Çupurbaş ise aynı kategoride dördüncü 
oldu. Sporcular kupa ve mansiyon ödüllerini, 
Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak’tan aldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, 13 Ağustos’da 
5 katlı apartmanın 4’üncü katından düşerek yaşamını 
yitiren Duygu Delen’in ölümüne ilişkin yürütülen so-
ruşturma tamamlandı.

Sanık Mehmet K. hakkında hazırlanan iddianamede, 
“çocuğu kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede ayrıca, “çocuğun nitelikli cinsel istis-
marı”, “hakaret” ve “konutta yağma” suçlarından da 
çeşitli oranlarda hapis cezaları talep edildi.

İddianame 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 

Mahkeme heyetinin incelenmesi sonrasında iddianame 
kabul edilirse sanık hakkında dava açılacak.

Öte yandan, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının sa-
nık Mehmet K. hakkında farklı olaylardan “trafik güven-
liğini tehlikeye sokma”, “silahla tehdit” ve “uyuşturucu 
madde kullanma” suçlarından yürüttüğü soruşturmalar 
da sürüyor.

TRAFİK EKİPLERİMİZİN ALKOLLÜ ARAÇ 
KULLANANLARA YÖNELİK DENETİMLERİ 
DEVAM EDİYOR
Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüze bağlı trafik 
ekiplerimizce 23-24 Ekim 2020 tarihlerinde,  
günlük 22 ekip, 43 personelin katılımıyla yapılan 
“Alkol Denetimi” uygulamaları sonucunda, toplam 
1.909 araç ve sürücüsü denetlenmiş olup, yapı-
lan kontrollerde;

ALKOLE GEÇiT YOK !
GAZiANTEP’TE TRAFiKTE

MİLLETVEKİLİ YÜKSEL: MİLLETVEKİLİ YÜKSEL: 
REKTÖR ÖZAYDIN’A REKTÖR ÖZAYDIN’A 
GÜVENİMİZ TAMGÜVENİMİZ TAM
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SAKLI CENNET KUŞDAM
TEMİZ HAVA, AKAR SU, DOĞAL GÜZELİK... 

BETON YIĞINLARI ARASINDAN KAÇMANIZ İÇİN SİZ DEĞERLİ 
MÜŞTERİLERİMİZİ BEKLYORUZ

RESTAURANT & PİKNİK ALANI

Güder köyü - Kuşdam 27000 GAZİANTEP/Nizip 
TELEFON: 0342 5563160

““ALTINALTIN” GİBİ” GİBİ
ZİYARET! ZİYARET! 

-46 sürücüye alkollü araç kullanmaktan,
-4 sürücüye alkol denetiminde teknik cihazlar 
kullanılmasını kabul etmemekten,
-39 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak 
veya kullandırmaktan,
-15 sürücüye aracına sigorta yaptırmamaktan,
-25 sürücüye aracına fenni muayeneyi yaptır-
mamaktan,
-44 sürücüye KTK. nun diğer maddelerinden 
olmak üzere toplamda 173 araç sürücüsüne 
işlem yapılmış, 48 sürücünün belgesine el 
konulmuş,  48 araçta trafikten men edilmiştir.

Duygu Delen’in ölümüne 
iliskin iddianame mahkemede

Gaziantep’te 13 Ağustos’ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Ma-
hallesi’nde 5 katlı apartmanın 4’üncü katından bir kişinin 
düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri 
sevk edilmişti. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 
17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti.

NE OLMUŞTU?NE OLMUŞTU?

HAYVANLARDA ÜÇ GÜN 
HASTALIĞINA KARŞI İLAÇLAMA 
SÜRÜYOR

İlaçlama çalışmalarını yerinde inceleyen 
Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk, 
“Son zamanlarda Adana’da insanlara zarar 
veren sineklerin varlığına yönelik haberler 
gerçeği yansıtmamaktadır. Üç gün hastalığı 
hayvandan insana taşınmamaktadır. Büyük-
baş hayvanlarda ölümle sonuçlanan hastalık 
sadece hayvandan hayvana taşınmaktadır. 
Bu hastalığa karşı vektörle, sinekle mücadele 
tüm ilçelerimizde, özellikle hayvancılık yapılan 
köy ve mahallelerimizde ahır, sulak alan, 
bataklık ve vektörlerin barınma alanı olan 
noktalarda yapılmaktadır. Halkımızın hasta-
lığın insana bulaşacağı endişesini taşıması 
yersizdir” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, insan-
lara zarar verdiği iddia edilen üç gün (Bovine 
Ephemeral Fever) hastalığının nedeni olan 
sineklerle mücadelesini ilçe ve köylerde 
büyük bir titizlikle devam ettiriyor.  Sarıçam 
Cihadiye Mahallesi’nde vektörel hastalıklara 
(Üç gün Hastalığı, Mavi Dil Hastalığı, Sığırla-
rın Nodüler Ekzantemi) karşı yürütülen müca-
dele çalışmalarına katılan Adana Büyükşehir 
Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı 
Hasan Deda Büyüköztürk, sosyal medya 
ve basında yer alan, “insanlara zarar veren 
sinek” söyleminin asılsız olduğunu belirtti.

ÜÇ GÜN HASTALIĞI İNSANA GEÇMEZ
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