
Gaziantep’te  10 
yaşındaki Ferhat 

Özkaya tutkuyla çaldığı 
bağlamasıyla Anadolu 

kültürüne sahip çıkıyor. 
Özkaya kendini bağlama 
konusundan geliştirerek 
ileri de iyi bir virtüöz olmak 
istiyor. 

Gaziantep’te 10 yaşındaki 
4’üncü sınıf öğrencisi  
Ferhat Özkaya çok sevdiği 
bağlamasını bir an olsun 
elinden bırakmıyor. Yaklaşık 

bir senedir abisi gibi gördüğü 
hocasıyla birlikte bağlama 
kursunda kendini sürekli 
geliştirmeye çalışan küçük 
ozan Özkaya bir yandan 
da modern kültür karşında 
direnmeye çalışan Anadolu 
kültürüne sahip çıkıyor.  
Kendisi de bağlama çalan 
babasından ilham alan 
Özkaya ileri de usta bir 
bağlama virtüözü olmak 
istiyor. 

Cumhuriyet’in kuruluşunun 
97’inci yıl dönümü Gaziantep 

protokolü tarafından düzenlenen 
etkinlikle kutlandı. 

Gaziantep Valiliği tarafından 
düzenlenen Cumhuriyeti 
kutlama etkinliği Fıstık 
Park’ta gerçekleşti. 
Pandemi sürecindeki 
kurallara dikkat edilen 
törene, Gaziantep Valisi 
Davul Gül, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, 5’inci Zırhlı Tugay 
Komutanı Hacı Halil 
Osma, vali yardımcıları, 
ilçe belediye başkanları, 

kamu kurum müdürleri, STK’lar 
ve öğrenciler katıldı. Törende 
konuşan Gaziantep Valisi Davut 
Gül, “Cumhuriyetin kuruluşundan 
bu yana Türkiye Cumhuriyetinin 
büyüyen ekonomisi sağlık eğitim 
bilim ve kültür alanındaki atılımları 
ve sağlam demokrasisi ile dünyanın 
yükselen güçlü ülkeleri arasında 
yerini almış önemli mesafeler kat 
etmiştir. Cumhuriyetimiz üzerinde 
1000 yılda geçse güçlü bir ülke 
olarak bizi vatanımız ile sınamaya 
kalkanlara cevabımız hep aynı 
olacaktır. Mücadele şekli değişebilir 
ama yürek yürektir, yol aynı 
yoldur” diye konuştu.
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ÜRETİCİ TÜCCARA BOĞDURULMAYACAKÜRETİCİ TÜCCARA BOĞDURULMAYACAK
Adana Büyükşehir Belediyesi Soğuk Hava Deposu; Çiçekli, Aflak, Çaylı, Ayvalı, Kılbaş, 
Karayusuflu, Kösefakılı köylerinde nar ve sebze üretimi yapan kooperatiflerin, üreticilerin 
kullanımına sunuldu.

 Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin 
dört bir yanında üreticinin gücünü 
artıracak çalışmalar yapıyor. Sebze ve 
nar üreticileri Başkan Zeydan Karalar’a, 
kendilerini tüccarın boyunduruğundan 
kurtardığı için teşekkür etti.

Başkan Zeydan Karalar, “İçerisinde 
toplam 6 adet soğuk oda, 1 paketleme 
alanı, 1 depo ve toplam 1725 m² 
kapalı alandan oluşan ve 2018 
yılından bu yana kullanılmayan Adana 
Büyükşehir Belediyesi Soğuk Hava 
Deposu’nu yenileyerek üreticilerimizin 

ve kooperatiflerimizin hizmetine 
açtık.  Kentimizdeki kooperatifçiliğin 
geliştirilmesi, desteklenmesi, ürünlerin 
daha yüksek kar marjıyla satılabilmesi, 
üretim maliyetlerinin düşürülmesi, 
tarımsal ürünlerin pazarlamasına kadar 
her alanda şehir ekonomisine de katkı 
sağlaamasını hedeflediğimiz soğuk 
hava deposu hayırlı olsun. Çok kötü 
ekonaomik şartlara rağmen 24 saat 
çalışıp, Adana’nın dört bir yanına, en 
ücra köşelerine hizmet götürüyoruz.
Kırsalda çok uzun yıllardır yapılamayan 
işleri hayata geçiriyoruz ” dedi.

ÜRETİCİYİ GÜÇLENDİRECEK

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, yoğun uyuz enfeksiyonu bulunan köpek, 
Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) tarafından tedavi altına 
alındı. 
 Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan hayvan severler, bölgede 
hastalıklı bir köpek olduğunu görünce durumu Canlı Hayatını İyileştirme 
Derneği’ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede belirtilen adrese 

ulaşan CAHİDE ekibi, hasta köpeği yakalamaak için uzun süre uğraştı. Uzun uğraşlar sonucu 
Nizip Belediyesi’nin de yardımıyla yakalanan köpek tedavi edilmek üzere Gaziantep’e getirildi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep 
Basketbol, Empera Halı ile sponsorluk anlaşması 
imzaladı. Buna göre takımın yeni adı “Empera 
Halı Gaziantep Basketbol” oldu.  
 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep 
Basketbol takımının 2020-2021 sezonu isim ve forma 

reklam sponsorunun Empera Halı olduğu belirtildi. 
Takım adının Empera Halı Gaziantep Basketbol olarak 
değiştirildiği kaydedildiği açıklamada, anlaşma gereği takımın 
formasında  “Empera” reklamı yer alacak.

“EMPERA GAZİANTEP”

CUMHURiYETCUMHURiYET MEŞALESi YANDI!

CAHİDE YİNE DUYARLI

GAZiANTEP’TE 

BU YOLUN SONU KARANLIKTIR

UNUTTURAMAYACAKLAR
CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya 
İstedikleri kadar yasaklasınlar bu bayramlarda 
bizleri unutturamayacaklar. Bizler de çoluğumuza 
çocuğumuza geleceğimize unutturmayacağız. Milli 
bayramlarını kutlamayan ülkeler dini bayramlarını da 
kutlamamaya başlamışlardır. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl teşkilatı kentte büyük bir coşkuyla Cumhuriyetin kuruluşunun 
97’inci yıl dönümünü kutladı.  Çeleng bırakma törenin ardından  Kırkayak Parkı’nda  tekrar bir araya gelen 
partililer meşaleler yakarak kentte yıllardır görülmeyen bir 29 Ekim kutladı. 

AKP ZiHNiYETiNi KINIYORUM

YILLARDIR BAHANE UYDURUYORLAR

CHP eski İl Başkanı Avukat Hasan Öztürkmen, “ Bu 
meydanda AKP il başkanlığının çelengi yok. Bu AKP 
zihniyetinin cumhuriyeti içine sindiremediğinin en 
belirgin bir göstergesi AKP zihniyetini kınıyorum. Tüm 
cumhuriyet kazanımlarını yerle bir etmeyi amaçlamışlar” 
diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi  Siret Doğan, 
“İktidar genelde milli bayramlarımızı biliyorsunuz 
neredeyse 10-15 yıldan beri sürekli bununla ilgili 
bahaneler uydurarak sokakta alanlarda, meydanlarda 
kutlatmıyorlar”dedi. 

Hayri Sucu Saltanatın ve insanın insana kul olarak 
göründüğü anlayışın yıkıldığı bu bağımsızlık gününün yıl 
dönümünde cumhuriyetin kazanımlarını ilelebet korumaya 
çalışmanın birinci vazifemiz olduğunu biliyor ve bu inançla 
cumhuriyetimizi devrimci ve aydınlatmacı ruhunu geleceğe 
taşımak içincanla başla mücadele ediyoruz.


