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Osmaniye Düziçi ilçesi Osmaniye Düziçi ilçesi 
Hoğdu mahallesindeki Hoğdu mahallesindeki 
Ünlü Halk Ozanı Ünlü Halk Ozanı 
Karacaoğlan´a ait olduğu Karacaoğlan´a ait olduğu 
iddia edilen mezar çimento iddia edilen mezar çimento 
ile sıvanarak tarihi ile sıvanarak tarihi 
dokusunu kaybetti. Bölge dokusunu kaybetti. Bölge 
halkı yüzyıllardır dillerden halkı yüzyıllardır dillerden 
düşmeyen türküleriyle düşmeyen türküleriyle 
Anadolu kültürünü Anadolu kültürünü 

yaşatan Karacaoğlan’ın yaşatan Karacaoğlan’ın 
mezarının atıl halde mezarının atıl halde 
durmasından yakınıyor. durmasından yakınıyor. 
Osmaniye  Valiliği Osmaniye  Valiliği 
tarafından koruma altına tarafından koruma altına 
alınarak anıt bir mezar alınarak anıt bir mezar 
haline gelmesi istenen haline gelmesi istenen 
Karacaoğlan’ın mezarının  Karacaoğlan’ın mezarının  
akibeti ise  merak konusu. akibeti ise  merak konusu. 

Osmaniye Düziçi ilçesi’nde çimento ile sıvanarak tarihi dokusunu tamamen kaybeden  Ünlü Osmaniye Düziçi ilçesi’nde çimento ile sıvanarak tarihi dokusunu tamamen kaybeden  Ünlü 
Halk Ozanı Karacaoğlan’ın  atıl halde duran mezarı kaderine terk edildi.Halk Ozanı Karacaoğlan’ın  atıl halde duran mezarı kaderine terk edildi.Güçlü bir ekibe sahip olduklarını söyleyen Güçlü bir ekibe sahip olduklarını söyleyen 

Büyükekşi, bundan sonra ki haftalarda Büyükekşi, bundan sonra ki haftalarda 
hedeflerinin galibiyet serisi olduğunu hedeflerinin galibiyet serisi olduğunu 
belirtti.belirtti.
Konyaspor maçında taraftarların Konyaspor maçında taraftarların 
sesini duymalarından dolayı mutluluk sesini duymalarından dolayı mutluluk 
duyduklarını kaydeden Büyükekşi, Türkiye duyduklarını kaydeden Büyükekşi, Türkiye 
Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 
Üyesi Hamit Altıntop’un yapmış olduğu Üyesi Hamit Altıntop’un yapmış olduğu 
ziyaretinden dolayı teşekkür etti.ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Konyaspor karşısında alınan galibiyetin, takım ruhuna büyük etkisi ola-Konyaspor karşısında alınan galibiyetin, takım ruhuna büyük etkisi ola-
cağını dile getiren Gaziantep F.K başkanı Mehmet Büyükekşi, galibiyet cağını dile getiren Gaziantep F.K başkanı Mehmet Büyükekşi, galibiyet 
serisi yakalamak istediklerini ifade etti.serisi yakalamak istediklerini ifade etti.

KANA BULAYACAKLARDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 

yürütülen iki ayrı soruşturma 

kapsamında, DEAŞ silahlı terör 

örgütü üyesi olduklarına dair tespitler 

bulunan 7 şüpheli hakkında gözaltı 

kararı verildi.29 Ekim Cumhuriyet 

Bayramı kutlamaları ve 10 Kasım 

anma törenleri esnasında DEAŞ  

Terör Örgütünün tabanına, örgütün 

halen aktif olduğu mesajını vermek 

amacı ile eylem yapabileceğine 

yönelik istihbari değerlendirmeler 

doğrultusunda; iki grup tespit edildi. 

Zanlıların tamamı tespitlerin ardından 

düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Şüphelilerin saklanmış oldukları 

mekanlar içerisinde yapılan 

aramalarda çok sayıda örgütsel 

doküman ve dijital malzeme ele 

geçirildi. Olayla ilgili  geniş kapsamlı 

araştırmanın devam ettiği bildirildi. 

29 Ekim ve 10 Kasım törenlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 
DEAŞ terör örgütü mensubu 7 kişi  gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.
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NELER OLDU?NELER OLDU?

GAZİANTEP F.K’dE yüzler gülüyorGAZİANTEP F.K’dE yüzler gülüyor

AKÜ HIRSIZLARIAKÜ HIRSIZLARI
SUÇ ÜSTÜ

Mustafa Kemal Paşa, Çan-
kaya Köşkü’nde verdiği 
akşam yemeğinde, 
“Efendiler, yarın Efendiler, yarın 
Cumhuriyeti ilan Cumhuriyeti ilan 
edeceğizedeceğiz” dedi.

GAÜN, Enteggre TISA GAÜN, Enteggre TISA 
Programı Finale YaklaşıyorProgramı Finale Yaklaşıyor

KARACAOĞLAN KARACAOĞLAN 

SAHİPSİZ !SAHİPSİZ !

SAKLI CENNET KUŞDAM
TEMİZ HAVA, AKAR SU, DOĞAL GÜZELİK... 

BETON YIĞINLARI ARASINDAN KAÇMANIZ İÇİN SİZ DEĞERLİ 
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29 Ekim ve 10 Kasım’ı
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Birleşmiş Milletler Göç Örgütünün desteklediği, Ga-
ziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi 
yürütücülüğünde “TISA-Tech Based Innovation Star-
tup-Accelator” olarak adlandırılan Enteggre İnovasyon 
ve Teknoloji Tabanlı Girişim Hızlandırma Programı hız 
kesmeden finale yaklaşıyor.
35 Yaş altındaki Suriyeli Mülteci ve Türk Vatandaşların, tek-
noloji tabanlı girişim becerileri ve istihdam potansiyeli yüksek 
inovatif iş fırsatlarının desteklendiği program boyunca; temel 
işletme terminolojisi, temel değer teklifi ve iş modeli oluştur-
ma, temel yatırımcı sunumu, Micro-MBA, iş modeli doğrula-
ması, iş planı geliştirme, yatırımcılara sunum eğitimi, prototip-
leme, hedef pazar araştırması, fizibilite analizi, ürün tasarımı 
ve marka konularında eğitimler verilecek olup  iş fikirleri finale 
hazır hale getirilecek.

FİNALE SON ADIM
300 Başvuru arasında en iyi 40’ının belirlendiği startup hafta 
sonu programından seçilen ve eğitim programlarını tamamla-
yan 6 ekip yatırım yapmaya hazır iş fikirlerini jüriye sunacak. 
Jüri, iş planı sunumlarını değerlendirerek başlangıç sermaye-
si olarak planlanan 100 bin Türk Liralık yatırım hibesinin veri-
leceği en iyi 2 takımı seçecek. Hibe, seçilen takımların şirket 
kurulumları ve şirketlerinin yasal prosedürlerinin tamamlan-
masından sonra takımların şirket hesaplarına aktarılacak.

GTO: 
Yaşasın Cumhu-
riyet, Var Olsun 
Türk Milleti
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetimizin 97’nci yılını 
kutlayan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Gaziantep 
Ticaret Odası olarak “ekonomik zafer ve tam bağımsızlık” için 97 
yıldır canla başlaa çalıştıklarını ifade etti. 
 
Gaziantep Ticaret Odası 97 yıldır Cumhuriyet kazanımlarının 
yılmaz savunucusu olarak, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün işaret ettiği “İktisadi, mali, adli, kültürel her alanda tam 
bağımsız olma” hedefiyle şehri ve ülkesi için durmaksızın çalışı-
yor.

YAKALANDI
Şehitkamil İlçe Emniyet 
Müdürlüğü yaya devriye ekipleri 
tarafından gerçekleştirilen 
devriyede motosiklet aküsü 
çalan iki hırsız suçüstü yakalandı. 
Çalınan akü sahibine teslim 
edilirken, olayla ilgili şüpheliler 
hakkında işlem başlatıldı. 

KOALiSYON 
KAPIDA MI ?
İYİ Partili vekilden Ankara’yı 
karıştıracak iddia: Partiden birinin 
sarayla ilişkisi var, koalisyon 
için mutabakata varılacak.

İYİ Parti İzmir milletvekili Aytun 
Çıray, katıldığı bir programda 
İYİ Parti ve AK Parti arasında 
görüşmelerin başlayacağını 
söyledi. Çıray, “Partiden birinin 
sarayla ilişkisini biliyorum. Ve 
yüzde 51 meselesi halledilecek. 
Seçim sonrası bir koalisyon 
için mutabakata varılacak. Biz 
bunun için mi yola çıktık?” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Fransız mallarına 
boykot çağrısını değerlendiren 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, “Fransız 
mallarına karşı göstereceğimiz 
duruş, hakaretlere, faşist ve 
İslam düşmanı adımlara çok 
yerinde bir cevap olacaktır” dedi.

YERiNDE
CEVAP !

BU DAVADABU DAVADA
HAKLIHAKLI
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM), CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi 
aleyhine açtığı iki davada tazminata 
mahkum edilmesi ile ilgili şikayetini 
haklı buldu.


