
Ülke genelinde 4 yılda bir yapılan
Oda/Borsa seçimleri, bugün ya

pılan Diyarbakır Ticaret Bor
sası ile tamamlandı.
Ticaret Borsası Konferans
salonunda İlçe seçim ku
rulu Başkanlığında ger
çekleştirilen seçimlerde
TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi Diyarbakır Tica
ret Borsası Başkanı
Engin Yeşil Mavi liste
olarak seçime girdi.

Diyarbakır Ticaret Borsası seçimlerinde mevcut Başkan Engin
Yeşil yeniden seçilerek, güven tazeledi. Üyelerden yoğun

ilgi gören seçimlerde yeniden başkan seçilen Yeşil, 
Diyarbakır ekonomisine katkı sunacak yeni projelere imza

atacaklarını söyledi. 

Başkan Yeşil
güven tazeledi

KONGREYE, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, DESOB
Başkanı Alican Ebedinoğlu, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi
Başkanı Mustafa Fidan, SİAD Başkanları, STK temsilcileri, iş in
sanları ile üyeler katıldı. 

DİYARBAKIR Ticaret Borsası Hizmet binasında Saat: 09.00’da baş
layan ve 17.00’da sona eren oy verme işleminin ardından san
dıklar açıldı. Oy sayma işleminin ardından tek liste halinde
seçime giden mevcut Başkan Engin Yeşil, yeniden başkan seçildi.  

DTB Başkanı Engin Yeşil, Borsa üyelerinin kendilerine göstermiş ol
duğu teveccühten dolayı teşekkür ettiğini belirterek, ”Göreve
geldiğimiz günden bu yana üyelerimizin talep ve sorunlarına
karşı göstermiş olduğumuz hassasiyeti sürdürmeye devam ede
ceğiz” dedi.

“KIZI İSTEDİK İMAM 
NİKAHIYLA EVLENDİRDİK”

YASEMİN’İn babası Suud Cuma ile annesi Nadire
Faris de, kızlarını evlendirdiklerinde 16 yaşında ol
duğunu, bu evliliğe aile olarak rıza gösterdiklerini,
zorlama olmadığını belirttiler. Damadın babası
Rabi Cuma ile annesi Sabbure Hüseyin ise, ailele
rin rızasıyla çocuklarını evlendirdiklerini, şu anda
da evli olduklarını ve bu durumun suç olduğunu
bilmediklerini ifade ettiler. Yasemin Cuma da ku
zeniyle kendi isteğiyle evlendiğini, cinsel istismar
olmadığını söyledi.

ATK KEMİK YAŞINI 
13 OLARAK TESPİT ETTİ

AİLESİ tarafından kimlikte 15, gerçekte ise 17 ya
şında olduğu iddia edilen Yasemin’in kemik yaşı
nın tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan alınan
raporda, 13 yaşında olduğu ortaya çıktı. Aileler ve
Yasemin’le evlenen Muhammed hakkında “Nite
likli cinsel istismar” suçundan 20’şer yıl hapis iste
miyle dava açıldı.

DiYARBAKIR’DA
AKIL ALMAZ OLAY!
Diyarbakır’da doktora giden 13 yaşındaki Yasemin Cuma adlı kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı. Suriye 
uyruklu olan Yasemin’in geçen yıl amcaoğlu olan 22 yaşındaki Muhammed Cuma ile evlendirildiği öğrenildi. Yaşı
küçük olduğu için hastane polisi tarafından olay savcılığa bildirildi. Küçük kızın anne ve babası ile evlendiği kişi ve
onun anne ve babası hakkında “Zincirleme nitelikli cinsel istismar” suçundan 20’şer yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Başkan
Engin
YEŞİL

DİYARBAKIR’da doğum sancıları
tutan Yasemin Cuma gece Kadın
Doğum Hastanesine kaldırıldı. Bu
rada doğum yapan Cuma’nın
anne olabilecek yaş ve görü
nümde olmadığı doktorlar tarafın
dan gözlemlenince durum
hastane polisine bildirildi. Kayıt
lara bakıldığında geçici kimlik bel
gesinde 15 yaşında görünen
Yasemin Cuma’nın durumu Diyar
bakır Cumhuriyet Başsavcılığı Cin
sel Suçlar Bürosuna iletildi.

SORUŞTURMA başlatılınca Yasemin
Cuma’yla evlenen 20 yaşındaki
Muhammed Cuma, Yasemin’in
amcasının kızı olduğunu, onun rı
zasıyla evlendiklerini, bu evlilikten
bebeklerinin dünyaya geldiğini,
kimseyi cinsel yönden istismar et
mediğini, sadece eşinin yaşı küçük
olduğu için resmi nikâh yerine
imam nikahı yaptıklarını söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü 
dolayısıyla 65 yaş ve üstü vatandaşları yalnız bırakmadı. 

SERVİS araçlarıyla yaşlıları evlerinden alan ekipler, 
Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda bulu Hz. Süleyman
Cami ve tarihi On Gözlü Köprü gezdirildi.

Dünya Yaşlılar Günü’nde 
“Ulu Çınarlar” yalnız bırakılmadı

Dünya Yaşlılar Günü’nde 
“Ulu Çınarlar” yalnız bırakılmadı

Evsen, Camiler ve
Din Görevliler 

Haftasını kutladı

DİYANET-SEN Diyarbakır  Şube Yönetim Kurulu Baş
kanı Ömer Evsen, 17 Ekim tarihleri arasında kut
lanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası
nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. 

CAMİLERİN, Toplumun her kesimini büyük küçük,
zengin fakir, kadın erkek, rütbeli rütbesiz deme
den aynı safta bir araya getiren mekanlar oldu
ğunu hatırlatan Evsen, “Yeryüzündeki ilk cami,
Mekke’deki Kabe’dir. Bu sebeple dünyanın tüm
cami ve mescitleri kabenin şubeleridir” dedi. 

CHP’yi çok iyi bilen, sahayı tanıyan, alanında uzman
yöneticiler ile çalışacağını belirten Atik “Yönetimde
yer alan arkadaşlarımızın, sorumluluk alanlarındaki
birikimleri, kısa zamanda partiyi toparlamamıza ve
kadroları oturtmamıza yaradı. Şimdi tüm gücümüzle
iktidar hedefine kilitlendik. 20 yıllık enkazı kaldıra
cak, Cumhuriyetin 100’üncü yılında Genel Başkanı
mız Kemal Kılıçdaroğlu’nun ifadesiyle ‘demokrasiyi
taçlandıracağız’, bundan sonraki yegâne gayemiz, bu
amaca ulaşmak” dedi. 

Atik: “Diyarbakır 
örgütünü yeniledik,
hedefe kilitlendik”

10 Eylül tarihinde 
gerçekleştirilen 

Olağanüstü l Kongre‐
si’nde baştan sona yeni‐
lenen Cumhuriyet Halk

Partisi (CHP) Diyarbakır İl
Başkanlığı, yeni yüzleriyle

faaliyetlerine başlıyor. 

Vazo desenli
yumurta 

yumurtalayan
tavuk 

ŞAŞIRTTI!

DİYARBAKIR Valisi ve
Büyükşehir Beledi
yesi Başkan Vekili Ali
İhsan Su, Cumhur
başkanlığı İletişim
Başkanlığı tarafından
düzenlenen “Devlet
Teşvikleri Tanıtım
Günleri”ni ziyaret
etti.  Diyarbakır Valisi
ve Büyükşehir Beledi
yesi Başkan Vekili Ali
İhsan Su, tanıtım
günlerini ziyaret ede
rek stantları gezdi.
Stant yetkilileri ile gö
rüşen Vali Su, çalış
maları hakkında bilgi
aldı.

BİNGÖL merkeze bağlı Kültür Mahallesi’nde bahçele‐
rinde 20 adet tavuk besleyen bir aile, bir yumurtanın
üzerinde vazo deseni görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

“Devlet
Teşvik 
Tanıtım
Günleri”
başladı

DİYARBAKIR Yenişehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, Yenişehir İlçe
Emniyet Müdürlüğü ile birlikte gecenin geç saatlerinde kaldı
rım işgallerine yönelik olarak sıkı bir denetim gerçekleştirdi.
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci,
ilçe genelinde kapılarının önlerinde bulunan kaldırım ve cad
deleri işgal eden işletmelere izin vermeyeceklerini söyledi.

Yenişehir’de kaldırım işgaline son!

2 EKİM 2022 PAZAR

Ömer
EVSEN


