Şehit Kürşat
Yılmaz defnedildi
DİYARBAKIR - Adıyaman'da yürütülen
operasyonda şehit olan Jandarma
uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın cenazesi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen törenle defnedildi.
n

Sayfa

3’te

Okullar yeni yıla
hazırlanıyor
n

Sayfa

2’de

İLK BÖLGE
GAZETESİ
www.guneydoguekspres.com

Hz. Süleyman Cami’sine
ziyAretçi AKını

18 Ağustos 2018 Cumartesi

50 Kuruş

DİYARBAKIR’In tarihi Sur ilçesinde yaşanan olaylarının ardından tarihi yapılar
devlet imkanlarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor. Başlatılan restorasyon çalışmalarıyla tahribat onarılırken, ilçede bulunan
Hz. Süleyman Cami’sine yerli ve yabancı
turist akını devam ediyor.
n Sayfa 6’da

DTSO, DTB, DESOB VE DİSİAD'DAN YAŞANAN EKONOMİK SORUNLARA İLİŞKİN ORTAK AÇIKLAMA;

Yapısal reformlar
haYata geçirilmeli

DTSO, DTB, DESOB ve DİSİAD, son günlerde yaşanan ekonomik gelişmeler nedeni ile ortak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Yaşanan
ekonomik sorunların çözümünde, yapısal reformların hayata geçirilmesi ve ülkemizin en büyük pazarlarından Avrupa Birliği ile ilişkilerin
geliştirilmesi, Kopenhag kriterlerine uygun olarak demokratikleşme ve AB uyum sürecinin yeniden başlatılması gerekiyor” dendi.
EKONOMİNİN BELİRSİZLİĞİ

Hevsel Bahçeleri ve Dicle
nehri’ni kirletmeyin!

DİYARBAKIR - Son günlerde yaşanan ekonomik gelişmeler nedeni ile özel sektörlerin karşılaştığı sorunlar için çözüm önerisi
arayışına giren Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO),
Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), Diyarbakır Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) ve Diyarbakır Sanayici ve
İş İnsanları Derneği (DİSİAD) basın açıklaması yaptılar. DTSO,
DTB, DESOB ve DİSİAD ortaklaşa yaptığı açıklamada son yıllarda dünyada ve ülkede siyasal ve ekonomik alanda oldukça
hızlı gelişmeler yaşandığını, ekonomik büyüme sağlanmakla
beraber, yatırımlar ve özel sektör bu gelişmelerden olumsuz
etkilenmekte olduğunu ve son günlere ekonomik alanda belirsizlik hakim olmaya başladığını belirtildi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
YAPILAn ortak açıklamada sorunun çözümü için şu öneriler yapıldı: “Yaşanan ekonomik sorunların çözümünde, yapısal reformların hayata geçirilmesi ve ülkemizin en büyük pazarlarından
Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi, Kopenhag kriterlerine
uygun olarak demokratikleşme ve AB uyum sürecinin yeniden
başlatılması ve AB katılım sürecinin hızlandırılmasının temel
öncelik olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca ekonomik sorunların ve
bu zorlu sürecin kamunun tasarrufu, alacağı tedbirler ve özel
sektörün de desteği ile aşılacağını düşünüyoruz" denildi.”
n

Atilla ‘Kitap Kahve’de
incelemelerde bulundu

Sayfa

DİYARBAKIR’DA unESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan
Hevsel Bahçeleri ve Dicle nehrinde araştırmalar yapan Dicle
Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, nehir ve çevresinde yaşanan kirliliğe
dikkat çekerek kentin en önemli sorunlarından birinin çevre kirliliği olduğuna dikkat çekti.
n

Sayfa
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7’de

Kardeşlik Parkı’nın inşaat AFAD deprem
çalışması devam ediyor tatbikatı yaptı

DİYARBAKIR - Gaziantep
Şehitkamil Belediyesi ile
Diyarbakır Bismil İlçe
Belediyesi arasında kurulan kardeşlik bağlarını
daha da güçlendirmek
amacıyla yapılacak olan
40 bin metrekarelik kardeşlik parkının inşaat
çalışması devam ediyor.
n

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi
Başkan Vekili Cumali Atilla, halkın kitap
okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla
Kent Meydanı’nda hizmet vermeye başlayan ‘Kitap Kahve’de incelemelerde
bulunarak vatandaşları, yeni açılan
mekana davet etti.
n Sayfa 6’da

Sayfa

7’de

Kolombiyalı futbolcularla
resmi sözleşme imzalandı

Bu sezon Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Çermikspor,
Kolombiya'dan transfer edilen Luis
Alberto ve Diego Alejandro ile resmi
sözleşme imzaladı.
n Sayfa 11’de

DİYARBAKIR'DA, Gölcük Depremi'nin 19'uncu yıl
dönümü nedeniyle AFAD, uMKE, itfaiye ve
sağlık ekipleri tarafından ortak deprem tatbikatı
gerçekleştirildi. Tatbikatta ortaya çıkan görüntüler, gerçeğini aratmadı. 6

