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Yesil liste Silvan’da
yoğun ilgi gördü!
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komiteleri seçimlerine sayılı gün-
ler kala Silvan’a ziyarette bulunan Yeşil Liste, ilçede yoğun ilgiyle karşılandı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komiteleri
seçimlerine sayılı günler kala DTSO Başkanı Mehmet

Kaya ve Yeşil Liste heyeti Silvan’a ziyarette bulundu. Kaya ve
Yeşil Liste heyeti ilçede tekstil fabrikalarını, hazır beton işlet-
melerini, esnafları, Silvan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet
Kooperatifi’ni ve lisanslı depoculuk işletmesini ziyaret etti.

Heyet, ilçede ilgiyle karşılandı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi
Odası Meslek Komiteleri seçimlerinde adaylıklarını açıklayan
listeler seçim yarışına katılırken, seçimlere sayılı günler kala
destek arayışları da yoğunlaştı. Diyarbakır’ın Bismil ilçesi ziya-
retinde yoğun ilgiyle karşılaşan Yeşil Liste heyeti Silvan ilçe-
sinde çeşitli temaslarda bulundu.

Diyarbakır Or-
ganize Sanayi Böl-
gesi’nde oluklu
mukavva üretimi
yapan ve geniş
ürün yelpazesini
Ortadoğu, Avrupa,
ABD pazarına
sunan Yeşil Amba-
laj, Almanya Nürn-
berg’de
düzenlenen
“2022 Fachpack”
fuarına katıldı.

Diyarbakır’ın başarılı firmaları
Yeşil Ambalaj Almanya fuarında

Sur Kültür Yolu Festivali
için geri sayım başladı!
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Diyarbakır olmadan dinler, medeniyetler
ve gastronomi tarihi yazılamaz. Diyarbakır’ın kültürel mirasını taçlandırmak için düzenlediğimiz Sur
Kültür Yolu Festivali ile ülkemizin kültür sanat zenginliğini tüm dünyaya duyurmayı amaçlıyoruz” dedi. 

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ise basın toplan-
tısında yaptığı konuşmada, “Sur Kültür Yolu

Festivali, hem Diyarbakır’ın tanıtımı için çok önemli
hem de şehrimize geleceklere haz duyacakları bir et-
kinlik olacak. Bu festival, 7’den 77’ye herkese doku-
nacak etkinliklerle dolu olacak.” diye konuştu.

Keçi Burcu Terası’ndaki çocuklar için gök-
yüzü atölyelerinden Kurşunlu Camii meyda-

nındaki çocuk sahne gösterimlerine, Kral Şakir gibi
interaktif dijital gösterilerden Ahmet Arif Edebiyat
Müzesi’ndeki Kafacanlar serisi yaratıcı okuma ve
yazı atölyesine kadar pek çok etkinlik ve söyleşi ço-
cuklar için özel olarak gerçekleştirilecek. Çocuklar
festival boyunca hem eğlenecekleri hem de öğre-
necekleri pek çok etkinlik ve söyleşiye ücretsiz ola-
rak katılabilecek.

SUR KÜLTÜR YOLU’NDA 
ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER 

FESTİVAL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Tekdemir: “Tarih 
kesinleşmeli”

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının kaldırılması
taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eğitim

Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, ta-
leplerin karşılanması yönünde tarih ve zaman sı-
kıntısı olduğuna dikkat çekti.

‘Sevdası HİZMET olan aşk ile YOL alır’
2015 yılında AK Parti Diyarbakır 10. Sıra Milletvekili adayı iken “Kazansam da kazan-

masam da asla Diyarbakır ve Diyarbakır halkı ile olan gönül bağımı hiçbir zaman kopmaya-
cağım. Zaman bulduğum her fırsatta Diyarbakır’ı ziyaret etmekten vazgeçmeyeceğim”
diyen Dr. Aziz Alper Biten, bu sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor. 7 yıl içeri-
sinde hemen hemen 2-3 ayda Diyarbakır ve ilçelerine gelip vatandaşlar ile buluşan Biten,
Hükümetin Sağlık ile birlikte diğer alanlardaki çalışmalarını halka aktarmayı sürdürüyor. 

Başarılı 
öğrencilere ödül!
Kayapınar Belediyesi, 2021-2022 eği-

tim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakan-
lığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının farklı
kategorilerde düzenlemiş olduğu yarışmalarda
dereceye giren Diyarbakır’ın merkez Kayapınar
ilçesinde öğrenim gören 25 öğrenciyi ödüllen-
dirdi. Öğrencileri tebrik ederek, başarılar dile-
yen Karaman, İlçede başarılı öğrenci sayısının
artırılması için belediye olarak gerekli desteği
vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Diyarbakır’ın tarihi ve
kültürel güzellikleri
kayıt altına alınıyor!
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021

yılının kasım ayında, kentte yaşayan ya
da ülkenin farklı bölgelerinden gelen amatör ve
profesyonel fotoğrafçılar ile her meslek grubun-
dan vatandaşların çektiği fotoğrafları yükleyebi-
leceği “İki Gözüm Diyarbakır” fotoğraf
platformunu oluşturdu. “Çek, yükle, paylaş” slo-
ganıyla oluşturulan platform ile fotoğrafseverler
kentin güzelliklerini fotoğraflayarak, bu platform
aracılığıyla beğeniye sunuyor. Yaklaşık 10 ayda
4 bin kişinin üye olduğu platforma 33 bin fotoğ-
raf yüklendi.


