Haber Sayfa

İşsizlik 10,6
seviyesinde
gerçekleşti

5’te

Haber Sayfa

Kulp’ta okul
servisleri
denetlendi

4’te

Haber Sayfa

3’te

Uygulamada
aranan 2 kişi
gözaltına alındı
Kayıp şahıs iki günlük
çalışma sonucu bulundu

‘Türkün ve Kürdün huzuru
Diyarbakır’dan geçer’

Dİyarbakır’Da şifalı ot
toplamak için önceki gün
evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan
Hasan İ., aFaD ekiplerinin
yaptığı çalışma sonucu bu
sabah bulundu.

DİYARBAKIR- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel
Karamanoğlu’nun Diyarbakır’da ‘Kürt Meselesi’yle ilgili hazırlamış olduğu raporla ilgili bugün yapacağı toplantı öncesi, gazetemize ziyarette bulunan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Birol Aydın, Edirne’deki Türkün ve Kürdün huzuru
Diyarbakır’dan geçer” dedi.
n Sayfa 7’de
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Baro'nun eylemi
105’inci haftada
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Peş peşe gelen taciz haberlerinin ardından uzmanlardan vatandaşlara uyarı

TACİZE SESSİZ KALMA!

Diyarbakır ve Antalya’dan peş peşe gelen taciz haberlerinin ardından uzmanlar toplumsal
duyarlılığa bakıldığında insanların bu durumu sessizce izlediğin belirterek, “Gösterilecek tepki,
bir nebze de olsa tacizi yapma eğiliminde olan insanların bir şekilde çekinmesine vesile olur” dedi.

TEPKİ, TACİZ EĞİLİMİNDE OLANLARI KORKUTUR
DİYARBAKIR ve Antalya’dan peş peşe gelen
taciz haberlerinin ardından uzmanlar toplumun büyük bir kesiminin taciz anında duyarsız kaldığının gözlendiğini belirterek toplumsal duyarlılık ve farkındalık için gösterilecek
tepkinin diğer tacizlerinin önüne geçebileceğine dikkat çekti. Psikolog Melek Demir, birçoğu güvenlik kamerası görüntüsüne yansıyan
taciz haberlerinde insanların çoğunun sessizce
olayı izlediğini gördüklerini belirterek,
“Gösterilecek tepkinin bir nebze de olsa tacizi
yapma eğiliminde olan insanların bir şekilde
çekinmesine vesile olacağını” söyledi.

‘ANORMAL DURUM ÇOCUĞA ANLATILMASI GEREKİYOR’
PsİKolojİK Danışman ve Oyun Terapisti Fatma
Yücel de tacizin çocuklar üzerindeki etkisine
değinerek, şunları kaydetti: “Toplumumuzda
cinsel istismara veya tacize uğrayan kadınlar
aile içi ilişkileri de etkileyebiliyor. Bu tür taciz
olayları sosyal medyada çok fazla göz önüne
gelen şeyler ve bunu gören çocuklar da bunun
ya normal olduğunu, kabul edilebilir bir olay
olduğunu gördükten sonra da ileride bu çocuklarda bunlara maruz kalabiliyor. Bu yüzden bu
durumun normal olmadığını aslında anormal
bir durum olduğunun çocuklarımıza öğretilmesi gerekiyor.”
n Sayfa 7’de

DİYARBAKIR- Tahir Elçi için düzenlenen
eylemde konuşan Hak İnisiyatifi Diyarbakır
Koordinatörü Reha Ruhavioğlu: “Bu cinayeti
çözme sorumluluğu bizde değil, yargı makamındadır. Biz insan hakları savunucuları olarak bu dosyaların takipçisi olacağız” dedi.
n

DİYARBAKIR'da geçen hafta dünyaya gelen ve sağlık durumu iyi
olmadığı için yoğun bakım ünitesi'nde kontrol altında tutulan
7 günlük kız bebeği, önceki gün
yaşamını yitirdi.
n

Sayfa

6’da

Kurtalan İHL
öğrencileri DÜ’de

DİYARBAKIR’In Bağlar İlçe Belediyesi, her ay
düzenlediği ayın personeli uygulamasıyla
personellerini ödüllendirmeye devam ediyor.
Sayfa

5’te

Olayı yaşayan kadın konuştu Karateciler Turkish
Open yolcusu

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU
Dİyarbakır’Da okula götürdüğü çocuklarının önünde tacize maruz kalan
Suriyeli E.X., “Din iman kalmamış hamile
bir kadına çocuklarının gözlerinin
önünde bu yapılır mı? bu insanlık dışı
saldırıya maruz kaldığım için utanç
duyuyorum. Çocuklarımı korku içinde almaya gidiyorum. yine bana bunu yapar
endişesi yaşıyorum” dedi. Tacizcinin
yakalanması için polis de özel ekip oluşturuldu. bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan ve esnaflarla
görüşen polis, tacizcinin eşkalini belirlemeye çalışıyor.
n Sayfa 7’de

Sur’da gayrimenkulde belirsizlik var
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşanan olaylardan sonra gayrimenkuldeki alım satımda belirsizlik yaşanıyor.
Mahallede emlak olan Mahmut Polat, “Surda yaşanan belirsizlik, gayrimenkulde alım ve satımı etkiliyor” dedi.

‘EVLER YIKILIR DİYE, ALMAYA YANAŞMIYORLAR’

DİYARBAKIR - Siirt’in Kurtalan
İlçe Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri Dicle Üniversitesini (DÜ)
ziyaret ederek, fakülteleri tanıma
imkanı buldu.
n Sayfa 7’de

6’da

Temizlik işçisine
ödül verildi

n

7 günlük bebeğin cesedi
hastane morgunda kaldı

Sayfa

Dİyarbakır’ın Sur İlçesindeki gayrimenkuldeki alım
satım hareketsizliliği dikkatleri çekiyor. Sur ilçesindeki birçok mahalledeki evleri ne alan oluyor, ne de
satan. bu duruma ilişkin mahalleliler, evleriyle ilgili
ne olacağı konusundaki belirsizliklerin ortaya
çıkardığını ifade ediyorlar. Sur ‘un Cami kebir mahallesinde 18 yıldır emlak işi ile uğraşan Mahmut
Polat, “2,5 yılda sadece 2 ev sattım. Evlerimiz değerlenir diye satan yok. almak isteyenler de ilerde mahalleler yıkılır diye almaya yanaşmıyor. Haliyle bu da
bizim işlere olumsuz olarak yansıdı” dedi.
n

M. Enes ÖZGÜLTEKİN’’in Haberi Sayfa

6’da

DİYARBAKIR- İstanbul‘da yapılacak olan
Uluslararası Turkish Open Karate
Şampiyonasına Diyarbakır’dan Işıl
Ertuğrul, Ece Erdoğan ve Zeynep
Akçakmak katılmak üzere İstanbul’a hareket ederken, Avrupa şampiyonları Sena
Kızılaslan ve Muhammed Yusuf Yazar,
sakatlıklarının iyileşmemesi üzerine son
anda kadrodan çıkarıldı.
n Sayfa 11’de

Üniversite öğrencilerinden
Atilla'ya teşekkür ziyareti

DİYARBAKIR- Dicle Üniversitesi'nde okuyan ve
yurtlarda kalan öğrenciler, Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali
Atilla'yı makamında ziyaret ederek Büyükşehir
Belediyesi'nin öğrencilere yönelik hizmetleri
nedeniyle teşekkür etti.
n Sayfa 2’de

