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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederas-
yonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu ger-

çekleştirildi. Rakiplerine fark atan mevcut başkan
Bendevi Palandöken, yeniden güven tazeledi.  Se-
çimlerde Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu da TESK
yönetiminde yer aldı.  Konuyla ilgili sosyal medya
hesabından açıklamada bulunan Ebedinoğlu, “Di-
yarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
(DESOB) Başkanı olarak TESK Yönetim Kurulu Üye-
liğine seçilmiş bulunmaktayım. Olağan Genel Ku-
rulda güven tazeleyerek yeniden Genel Başkanlık
görevine seçilen Sayın Genel Başkanımız Bendevi
Palandöken’i tebrik ediyorum.” dedi.

Ebedinoğlu TESK’in 
yeni yönetiminde!

Diyarbakırlı 
öğrencilerden
örnek davranış!

Bağlar Belediyesi tarafından atık pillerin
geri dönüşüme ve ekonomiye kazandı-

rılması hedefiyle hayata geçirilen proje kapsa-
mında Borsa İstanbul Karacadağ Ortaokulu
öğrencileri 308 kilo atık pil toplayarak diğer
okullara örnek oldular. Okulu ziyaret eden Baş-
kan Beyoğlu, öğrencilere robotik eğitim seti he-
diye etti.

“Yeşil Liste”ye 
bir destek de 

GÜNTİAD’dan!
Diyarbakır’da 2 Ekim pazar günü yapıla-

cak Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
seçimine sayılı günler kala Mehmet Kaya öncü-
lüğündeki “Yeşil Liste”ye bir destek Güneydoğu
Tekstil Sanayi  ve İş İnsanları Derneği’nden
(GÜNTİAD) geldi. GÜNTİAD Başkanı Mehmet
Dalkıran ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret
eden DTSO Başkanı Mehmet Kaya ve Yeşil Liste
adayları, görüş alışverişinde bulundu ve işbirliği-
nin önemine dikkat çekti.

DTSO 4’üncü
Grup Adayı Eren:
“Çözüme adayız”

Diyarbakır’da 2 Ekim’de yapılacak DTSO
komite üyesi seçimlerinde “Yeşil Liste”

4’üncü Grup Adayı Salih Eren, “Binaların altında
imalat yapan işyerlerini şehir dışında tek bölgede
toplamak istiyoruz. Sektörde sıkıntı çok, biz
çözüm için adayız” dedi.

‘Amedspor’a verilen
ceza Diyarbakır’ın 

huzuruyla oynamaktır’

DMD Genel Başkanı ve Diyarbakırs-
por’un ilk kalecilerinden olan Mahmut

Şimşek; “Diyarbakır’da oynanan  Amedspor-
Bursaspor maçında 2-0 Amedspor’un galibiye-
tiyle olaysız  biten maça federasyonun
Amedspor’a iki maç seyircisiz oynama ceza ka-
rarı Diyarbakır’da nefretle karşılanmasının öte-
sinde önümüzdeki Amedspor maçlarını
şimdiden provoke etmektir. Diyarbakır halkının
huzuruyla oynamaktır” dedi.

KONGRE
BASLADI
Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde geniş katılımlı ilk "Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Kongresi" özelliğini taşıyan ve
2021 yılında ilki gerçekleşen Doğu Pediatri Kongresinin ikincisi başladı. 3 gün boyunca sürecek olan kongre 1247
katılımcı, 21 bilimsel oturum, beş uydu sempozyumu ve sekiz kurs, çeşitli sosyal etkinliklerle son bulacak.

Programda konuşan Dicle Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ka-

rakoç, Dicle Üniversitesi’nin 50 yıllık köklü
bir üniversite olduğunu ve bilimsel aktivi-
telere önem verdiklerini belirterek, yeni
eğitim-öğretim yılında da birçok gerek ulu-
sal gerek de uluslararası olmak üzere bir-
çok bilimsel etkinlik yapacaklarını dile
getirdi. Doğu Pediatri Kongresinin uluslar-
arası bir boyutta gerçekleşmesi temenni-
sinde olduklarını vurgulayan Karakoç,
kongrenin verimli geçmesi temennisinde
bulunarak, düzenleme kuruluna teşekkür
etti.

Tanıtım videolarının ardından Kongre
Onursal Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş
yaptığı konuşmada kongre ekibine teşek-
kür ederek, üç gün sürecek olan kongre
programının çok verimli olacağını belirtti.

2. Doğu Pediatri Derneği Başkanı Prof.
Dr. Velat Şen ise Türkiye’nin dört bir yanın-
dan bini aşkın doktorun katılacağı kon-
grede, ülkemizin saygın akademisyen-
lerinin bilimsel sunumlar yapacağını, üç
gün boyunca Çocuk Sağlığı ve Hastalıkla-
rının tüm yönlerini ele alacaklarını belirtti.

2. Doğu Pediatri Kongresi Başkanı Gazi
Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baş-
hekimi Doç. Dr. Muhammet Asena da ger-
çekleştirilecek oturumlarda çocuk sağlığı ve
hastalıkları konularının konuşulacağını bil-
dirdi. Kongre süresince hem bilimsel oturum-
ların hem de sosyal programların yapılacağını
aktaran Asena, kongrenin katılımcılar açısın-
dan çok faydalı olacağını belirtti.

Vali Su, Okul
ve Caminin
Açılışını Yaptı
Çermik ilçesinde hayırsever iş insanı Alettin

Bahçeci'nin, vefat eden oğlu anısına yaptır-
dığı okul ve caminin açılışı Vali Ali İhsan Su’nun ka-

tılımıyla gerçekleştirildi. 

HAYIRSEVER İŞ İNSANI YAPTIRDI

Okulun açılışı için düzenlenen programda, saygı
duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunmasının
ardından Vali Ali İhsan Su, güzel bir okulu gençlerin
hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadığını söy-
ledi. 

Eğitimin çok önemli olduğunu, eğitime yapılan
her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu be-
lirten Vali Su, bu anlamda çok güzel bir okulun il-
çeye kazandırıldığını kaydetti.


