Metruk binalar yüzünden
dışarı çıkamıyorlar

Etiket yerine, şiir ve güzel sözler
Dİyarbakır merkez yenişehir
ilçesindeki semt pazarında
meyve satan 28 yaşındaki 3
çocuk babası Mehmet yılmaz,
tezgahtaki etiketlere fiyat yerine yazdığı şiir ve anlamlı sözler ile müşterilerin ilgisini
çekiyor. Dini inanç, kadın,
erkek, aşk ve sevgi üzerine
yaklaşık 350 anlamlı sözün
yazılı olduğu etiketleri
olduğunu belirten yılmaz,
her gün yeni sözlerle müşterilerinin ilgisinin devamını sağlıyor.

Dİyarbakır’ın Bağlar
ilçesinde çok sayıda
bulunan metruk binalara dadanan madde
bağımlıları yüzünden
ilçe halkı sokağa çıkmaya korkuyor. İlçede
huzurlarının
kalmadığını belirten
vatandaşlar, bu binaların yıkılmasını istiyor.
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Polisten Bağlar’da
asayiş uygulaması
Dİyarbakır İl Emniyet
Müdürlüğü ekipleri
bağlar’da geniş kapsamlı asayiş uygulaması
gerçekleştirdi. Uygulamada bin 432 şahıs ile
222 araç kontrol edildi.
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Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi Başkanı Mehmet Kaya:

Siyah lüks araç
ve koyu giyimleri
yakalattı
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Barış için STK’ların
dEvrEyE girmESi gErEKir
DİTAM düzenlediği Toplumsal Barış Süreçlerinde Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü konulu çalıştaydı
konuşan DİTAM Başkanı Mehmet Kaya, baskıların çok olduğu barış diyenlerin terörist ilan edildiği
bir dönemde olduklarını öne sürerek, “Bu süreçte STK’ların devreye girmesi gerekir” dedi.

Kontrolsüz
kavşakta
kaza
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Hastalar artık
başka bir bölgeye
gitmeyecekler
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Basın İlan
Kurumu’ndan
‘Zeytin Dalı’na destek
9’da

‘BARIŞ AĞI ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİP OLABİLİR’

‘KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN BURADAYIZ’

Diyarbakır - Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM) öncülüğünde,
Toplumsal Barış Süreçlerinde Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü konulu Genişletilmiş
Bölge Çalıştayı düzenlendi. Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde bulunan Demir Otel
konferans salonunda düzenlenen çalıştaya, aralarından İnsan Hakları Derneğinin
de bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yanı sıra Prof. Dr. Mesut
Yeğen, insan hakları aktivisti Akın Birdal, yazar Ali Bayramoğlu ve çok sayıda
gazeteci, yazar ve aktivist katıldı. Çalıştayda konuşan DİTAM Başkanı Mehmet
Kaya STK’ların rölüne değindi ve şunları söyledi: “Bu süreçte STK’ların devreye
girmesi gerekir. Kolay bir şeyden söz etmiyoruz, barış ağını bu çerçeveye oturtmalıyız. Birlikte oluşturduğumuz bu ağ hem seslerini duyurmasında hem de bir güç
oluşumunda da önemli bir role sahip olunabilir” dedi.

DiTaM Başkan Yardımcısı Mesut Azizoğlu, proje hakkında bilgilendirmede bulunarak Türkiye’de demokrasinin gelişmesine katkı sunmak
ve Kürt sorununun çözüme kavuşturulması için çaba sarf ediyoruz ve
onun için burada olduklarını söyledi. Konuşmaların ardından Levent
Korkut’un moderatörlüğünde Prof. Dr. Mesut Yeğen’in konuşmacı
olduğu, “Bölgesel Dinamikler Kıskacında Kürt Meselesi” konulu panele geçildi. Yeğen, Kürt sorununun tarihsel hatırlatmasında bulunarak,
“Türkiye’nin Kürt meselesi ve bunu kuşatan bölgesel dinamiklerin ve
bundan sonraki seyri dış dinamikler tarafından etkilenecektir. Bu sürede STK’ların çalışmaları gerekli” dedi.
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Sıcak mevsim inşaatçılara yaradı Evinin bahçesinde
tabanca ile intihar etti
Dİyarbakır’Da kış mevsiminin beklenenin aksine
ılık ve yağışsız geçmesi inşaat sektörü çalışanlarına
yaradı. kışın hava sıcaklığının 5 derecenin altına
inmesiyle her yıl inşaat
çalışmalarına yaklaşık 2 ay
bir ara verdiklerini belirten
inşaat sektörü çalışanları,
bu yıl mevsim normalleri
üzerinde seyreden sıcaklıklardan dolayı ara vermediklerini söylediler.
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Diyarbakır'ın Ergani İlçesinde,
psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Deniz Süngü, evinin bahçesinde kafasına dayadığı tabanca
ile ateş ederek intihar etti.
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