İş yerleri sular altında kaldı
vatandaşlar kamyonetle taşındı

HEM, kadınları
meslek sahibi yapıyor
6’da

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur
hayatı olumsuz etkiledi. yağışa
hazırlıksız yakalanan vatandaşlar,
uzun süre binaların saçaklarında beklemek zorunda kalırken, onlarca işyeri
ise yağmurun etkisiyle sular altında
kaldı. Diyarbakır yenigün
Gazetesinin bulunduğu matbaa ve
yazı işleri bürosu sular altına kalırken
vatandaşlar ise kamyonetle taşındılar.
n

Annesini silahla yaralayan şahıs tutuklandı
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Çınar Belediye
Başkanı tutuklandı
Dİyarbakır'Da 6-8 Ekim 2014'te kobani olayları
sırasında düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı
gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği cezası
onanan Demokratik bölgeler Partili (DbP) Çınar
belediyesi başkanı ahmet Cengiz tutuklandı.
Cezaevine teslim olmadan önce gazetecilere
açıklamada bulunan Cengiz, bunun kendileri
n Sayfa 3’te
için sürpriz olmadığını söyledi.
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Diyarbakır’da
güvenlik zirvesi

1. Çocuk Tiyatro
Festivali başladı

Diyarbakır’da gerçekleşen güvenlik zirvesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet müdürleri, bölge valileri ve komutanlar katıldı. Güvenlik zirvesinde
konuşan Soylu, 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren bahar ve yaz operasyonlarını başlattıklarını belirterek, "Bahar ve Yaz operasyonlarımız 15 Ekim'e kadar
devam edecek. 81 ilde 7 bin bekçi alımını da Mayıs ayının 15'i gibi ilana çıkaracağız. İstiyoruz ki, gündüz huzurunu aynı şekilde geceleri de yapalım“dedi.

Dİyarbakır büyükşehir belediyesi, çocuklara tiyatro sanatını sevdirme amacıyla bu yıl ilk kez
düzenleyeceği 1.Çocuk Tiyatro Festivali yapılan
yürüyüş kortejiyle başladı.
n

‘2 BİN 424 OPERASYONU İCRA ETTİK’
Diyarbakır - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Bölge Güvelik
Toplantısı’na katılmak üzere Diyarbakır’a geldi. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Emniyet Genel Müdürü Selami Altıok, Jandarma
Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Diyarbakır, Siirt, Kilis, Bitlis,
Bingöl, Hatay, Osmaniye, Tunceli, Şırnak, Muş, Gaziantep, Batman,
Adıyaman, Elazığ, Mardin ve Şanlıurfa illerinin valileri, emniyet ile
jandarma komutanları katıldı. Toplantıda konuşan Soylu, “Bahar ve
Yaz operasyonlarımız 15 Ekim'e kadar devam edecek. Şu ana kadar bu
kapsamda 2 bin 424 operasyonu icra ettik. Şimdilik etkisiz hale getirilen terörist sayısı 123 oldu.Terörle mücadele kadar, şehirlerin asayiş ve
huzuruna da dikkat edip, gözetme zorunluluğu önemledir” dedi.

‘MAYIS AYINDA 7 BİN BEKÇİ ALIMI İLANA ÇIKACAK’
SOn OLarak şehirlerin asayiş ve huzuruna yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Soylu, “Terörle mücadele
kadar, şehirlerin asayiş ve huzuruna da dikkat edip, gözetme zorunluluğu önemledir. Niye bekçi aldık? 81 ilde 7 bin bekçi alımını
Mayıs ayının 15'i gibi ilana çıkaracağız. İstiyoruz ki, gündüz huzurunu aynı şekilde geceleri de yapalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın
talimatı açık, bekçi düdük çalacak. Gündüz çalışmayacak bekçi,
geceleyin düdüğünü öttürecek. Vatandaş uyurken, bilecek ki bekçi
kardeşi huzuru için, güveni için rahatı için, sokaklarda dolaşacak"
şeklinde konuştu.

Görme engelli
Serap şampiyon oldu

n
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Özmen: Ayşe öğretmen
ifade özgürlüğü
hakkını kullanmıştır
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Uçurtma
şenliği yapıldı

Dİyarbakır kayapınar belediyesi tarafından 23
Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk bayramı münasebetiyle uçurtma şenliği düzenlendi. yaklaşık bin öğrencinin katıldığı şenlikte, gökyüzü
uçurtmalarla renklendi.
n Sayfa 6’da

23 Nisan’da toplu taşıma
hizmetleri ücretsiz
Dİyarbakır büyükşehir belediyesi, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı nedeniyle
toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz verecek.
n

Dİyarbakırlı görme engelli Serap Demirkapu, atletizm
Türkiye Şampiyonası cirit atma müsabakalarında
Türkiye birincisi oldu. Türkiye Görme Engelliler Spor
Federasyonu tarafından 17-19 Nisan tarihleri arasında
bursa’da düzenlenen atletizm Türkiye Şampiyonası
tamamlandı. Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik
anadolu lisesi öğrencisi olan Serap Demirkapu, cirit
atma müsabakalarında tüm rakiplerini geride bırakarak,
Türkiye şampiyonluğunu elde etti. n Sayfa 11’de

Hani’de bağcılık bitiyor
Diyarbakır’ın Hani ilçesinde Bağcılık sektörü son 20 yıldır yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.İlçe genelinde Bağ üreticiliği yapan ilçe sakinleri aile büyüklerinden
gördükleri deneyim ve tecrübeleri karşısında bağcılığı
yaşatmak adına hiçbir verim alamadıklarını ve destek
göremedikleri halde kendi imkanları ile maalesef mücadeleye devam ediyorlar. n Sedat IRMAK’ın Haberi Sayfa 5’te

Diyarbakır Baro Başkanı
Ahmet Özmen, önceki gün bebeğiyle birlikte cezaevine konulan
Öğretmen Ayşe Çelik için yaptığı açıklamada, “Ayşe öğretmen
ifade özgürlüğü hakkını kullanmıştır. dedi. Özmen, yargı
organlarını bu yanlıştan dönmeye çağırdıklarını söyledi.
n
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