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DTSO seçimlerinde tablo yine yeşillendi!
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), yeni yöne-
timini belirmek için sandık başına gitti. Saat 09:00’da
başlayan oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle sonlandı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın
(DTSO) üyeleri, 16 Meslek Komitesi’ni

temsil edecek olan 54 DTSO Meclis Üyesi be-
lirlemek için saat 09:00’da Yenişehir İlçesi’nde
bulunan 5 Nisan İlkokulu’nda sandık başına
gitti. Oy verme işleminin tamamlanmasından
sonra sandıklar açıldı.

DTSO seçimlerinde Yeşil Liste tüm grup-
larda aday çıkartırken, Kırmızı Liste 3’üncü
grupta, Mor Liste 1’inci grupta, Turuncu Liste
4’üncü grupta Sarı Liste 10’uncu ve 12’inci
grupta aday çıkarttı. Mavi Liste ise 1’inci,
12’inci ve 14’üncü grup dışındaki tüm grup-
larda aday çıkarttı.

“DTSO SEÇİMLERİNDE TABLO 
BİR KEZ DAHA ‘YEŞİL’LENDİ”

Açılan sandıklardan şuana kadar paylaşılan
bilgelere DTSO’nun mevcut Başkanı Mehmet
Kaya’nın temsil ettiği Yeşil Liste, 2018 seçimle-
rinde aldığı zaferin aynısını bir kez daha yaşa-
yarak 16 grupta birinci geldi. 

MESLEK KOMİTELERİ VE ALINAN OYLAR;
1 komite: 115 yeşil, 56 mavi
2 komite: 189 yeşil, 68 mavi,
3 komite: 291 yeşil, 173 kırmızı, 50 mavi
4 komite: 226 yeşil, 36 turuncu, 20 mavi
5 komite: 110 yeşil, 105 kırmızı, 11 mavi
6 komite: 346 yeşil 28 mavi
7 komite: 136 yeşil, 22 mavi
8 komite: 100 yeşil, 12 mavi
9 komite: 235 yeşil, 67 mavi, 34 beyaz, 5

geçersiz
10 komite: 218 yeşil 93 sarı 18 mavi
11 komite: 103 yeşil, 15 mavi
12 komite: 72 yeşil, 22 sarı
13 komite: 138 yeşil, 13 mavi
14 komite: 106 yeşil, karşı oy alan yok
15 komite: 103 yeşil 7 mavi
16 komite: 237 yeşil, 33 mavi

HEDEF   MILYON
TURIST!

Diyarbakır, huzur ve güven ortamının
sağlanmasıyla tarihi ve inanç turizmin-
deki değerleriyle son yılların en önemli
cazibe merkezlerinden biri oldu. 

Diyarbakır, huzur ve güven ortamının sağlan-
masıyla tarihi ve inanç turizmindeki değerleriyle
son yılların en önemli cazibe merkezlerinden biri
oldu. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali

İhsan Su, her yıl kente gelen turist sayısının arttı-

ğını ve bu yılın ilk 8 ayında kente gelerek otellerde
konaklayan turist sayısının 650 bini geçtiğini ifade
ederek, “İnşallah 1 milyonu aşacağımızı değerlen-
diriyorum. Buradaki huzur, güvenlik ve istikrar çok
önemli” dedi.

Bağlar 
Belediyespor 

galibiyetle başladı
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1.Grup

ilk hafta maçında Erganispor’udeplas-
manda 1-0 mağlup eden Bağlar Belediyespor,
yeni sezona 3 puanla başladı.

Muhtar Anne’den
piknik etkinliği!

Mahallelinin kaynaşması için piknik organize
eden Demir, yaklaşık 500 kişiyle birlikte

Sultan Şeyhmus türbesini ziyaret etti. Düzenlediği
etkinlik için muhtarlarına teşekkür eden mahalle

sakimleri,  “Onun sayesinde bütün mahalleli bir
araya gelerek buraya geldik. Muhtarımız Dilek
Demir başımızın tacıdır. O olmazsa olmaz. Hepi-
mize gönlünü açtı ve bizlere annelik yapıyor” dedi.

Diyarbakır’ın en büyük ilçesinin en kalabalık mahallelerinden bi-
rini yöneten Muhtar Dilek Demir, örnek bir etkinliğe imza attı. 

Yıpranan parke
taşları yenilendi,
rögar çevreleri
kapatıldı!
Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

ekipleri, yaklaşan kış mevsimi öncesinde
ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda üst yapı
yenileme hizmetlerine devam ediyor. İlçenin en
eski yerleşim yerlerinden olan Kaynartepe Ma-
hallesi'nde yıpranan parke taşları yenilendi, ço-
cuklar için tehlike oluşturan rögar çevreleri
modernize edilerek kapatıldı.

Patenli gençlerin
tehlikeli yolculuğu

kamerada!
Diyarbakır’da bir otomobile tutunarak

ilerleyen 8 gencin yolculuğu cep telefonu
kamerasına yansıdı. Kayapınar ilçesi Huzurevleri
Mahallesi Diclekent Bulvarında dün gece saatle-
rinde patenli 8 genç, bir otomobilin bagaj kıs-
mına tutunarak trafikte ilerledi. Kask takmayan,
trafiği ve kendilerini tehlikeye sokan gençler, bir
süre sonra gözden kayboldu. O anlar bir kişinin
cep telefonu ile görüntülendi.


