Bu defa kızlarını
defnettiler
A
Kozluk ilçesi Yukarı Kıratlı
köyünde aralık ayında kendi
kızları diye başka birini defnedip yasını tutan Eroğlu ailesi, Cizre’de önceki gün yaşamını yitiren kızları Güler
Eroğlu’nu dün defnetti.
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RALIK ayında Diyarbakır’da polisle çatışırken yaşamını
yitiren kadın, Güler Eroğlu sanılarak Kozluk ilçesi Yukarı Kıratlı Köyün’de toprağa verilmişti. Taziye çadırı kuran
aile taziyeleri kabul ettiği sırada defnettikleri kişinin kendi kızları Güler Eroğlu olmadığını öğrenmişti.Büyük şok yaşayan aile,
yaşayan kızlarından uzun süre haber beklemesine rağmen bir
türlü haber alamıyorlardı.

ACI GERÇEĞİ DÜN ÖĞRENDİLER
● Kızlarının yaşadığına dair umutla haber bekleyen Eroğlu ailesi önceki gün Cizre ilçesinden gelen haberle yıkıldılar. Güler
Eroğlu’nun Cizre’de yaşanan çatışmada yaşamını yitirdiğini öğrenen aile fertleri aynı acıyı ikinci defa yaşadı. Cizre’de yaşamını yitiren Güler Eroğlu’nun cenazesi dün uzun araç konvoylarıyla Batman’a, buradan da Kozluk ilçesi Yukarı Kıratlı Köyü’ne
götürüldü. HDP milletvekilleri ve İl teşkilatı ile çok sayıda kalabalığın katıldığı cenazede büyük üzüntü
yaşayan Eroğlu ailesinin fertleri baygınlık
geçirdi. Güler Eroğlu,
Yukarı Kıratlı köyünde dua ve sloganlar
eşliğinde defnedildi.

Dünya Hastanesi’nden

bir ilk daha
Özel Batman Dünya Hastanesi’ne
alınan cihaz ile bundan böyle göz
sorunu yaşayan hastaların Batman
dışına çıkmasına gerek kalmayacak.

‘II. Meslek
Kariyer Günleri’
sona erdi

K

Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin öğrencilere yönelik 2 gün süren ‘II. Meslek Kariyer Günleri’ programı sona erdi.

SAYFA 4

‘Danışman
Öğretmenler
Eğitim Semineri’
Stajyer öğretmenlere danışmanlık
yapacak olan öğretmenlere yönelik
düzenlenen, ‘Danışman Öğretmenler Eğitim Semineri’ devam ediyor.

Aydınlatmaya
3.5 milyon
TL yatırım

ORNEA incelmesinin önüne geçen ameliyat Özel Batman Dünya Hastanesi’nde yapılmaya başlandı. Hastalığın erken
teşhisi kişinin ileriki zamanlarda
kör olma riskinin de önüne geçmiş olacak. Gözün en üst tabakası
olan korneayı güçlendiren tedavinin hastanelerinde rahatlıkla yapıldığına dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanları Op. Dr. Yalçın İşcan ve Op. Dr. Mehmet Taş, çalışmalar hakkında bilgi verdi.Hastalığın önüne geçilebildiğini ve özellikle batı illerinde bulunan hastanelere Batman’dan
çok hasta akınının bulunduğunu hatırlatan Op. Dr. İşcan ve
Taş, Batman’ın havasının kirli olması nedeniyle bu hastalığın
riskinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti. İşcan ve Taş:
“Hastalık 30’lu yaşlara kadar tedavi edilmelidir. Bu cihazımız
sayesinde hastalarımız dışarıya gidip maddi külfet içerisine
girmeyecektir. Hastalık, gözlük camını değiştiren kişilerde
daha sık görülüyor. Bu hastalar 3 ve 6 ay ara ile sürekli gözlük camlarını değiştirmek zorunda kalıyor. Özellikle gözlerin
sıkı bir şekilde ovulması çok tehlikelidir. Alerjik durumlar da
bu hastalığın tetikleyicisidir” ifadelerinde bulundu.

Bilkonfed Batman
İl Başkanlığı kuruldu
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Dicle EDAŞ, 2015 yılında aydınlatma yatırımlarına 7
milyon lira harcayan Dicle EDAŞ Batman İl Müdürlüğü,
2016 yılında ise 3,5 milyon liralık aydınlatma yatırımı
yapmayı planlıyor.

Zahireciler ve
Hububatçılar
Derneği kongreye gitti
Zahireciler ve Hububatçılar Derneği Seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığına Hifzullah Akdaş seçildi.
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2016’DA 3.5 MİLYONLUK YATIRIM
● Batman’daki aydınlatma çalışmaları için 7 milyon liralık yatırım yapıldığını açıklayan Dicle EDAŞ
Batman İl Müdürü Faruk İşlek, 2016 yılında da yine
aydınlatma için 3,5 milyon liralık yatırım yapılacağını bildirdi. Aydınlatma konusunda Batman’ın
bölgede örnek il olacağını savunan İl Müdürü İşlek, “2016 yılında çok yoğun çalışmalar bizi bekliyor. Batman merkezde aydınlatma çalışmalarımız devam ediyor. Ağır kış koşullarına rağmen

birçok mahallede çalışmalarımız aralıksız sürüyor.
Aydınlatmanın yanında diğer yatırımlarımızla da
Batman’da geçmişten gelen enerji sorununa köklü çözüm getirmek niyetindeyiz. 2016,şirketimiz
açısından yatırımlar yılı olacak.” diye konuştu. İşlek, çevre yollarının aydınlatılması çalışmaları sırasındaki desteklerinden dolayı başta İl Valisi Azmi
Çelik olmak üzere Belediye Başkanlığı’na, Karayolları 97.Şube Şeﬂiği çalışanlarına ve Mira Enerji yetkililerine teşekkür etti. SAYFA 5

İRLEŞTİRİCİ İş Kadınları ve İş
Adamları Konfederasyonu (BİLKONFED) Batman Şube Başkanlığı kuruldu. Şube Başkanı Perinaz Yaman,
BİLKONFED il başkanlığı olarak ülkenin
içinde bulunduğu terör ve şiddet dalgasına karşı seslerini yükseltmek, şiddetin bir an evvel son bulması ve barış kardeşlik ortamının yeniden oluşması adına üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. Şiddetin hem insan hayatı hem de ülkenin ekonomik ve sosyal dokusunu tahrip ettiğini belirten Yaman, “Bunu beraber yaşayarak görüyoruz. şiddet ölüm demek. Şiddet daha fazla yoksulluk demek. Şiddet kin ve nefret demek. Şiddet insanı tüm değerlerin yok edilmesi demek. Şiddet göç
ve yurtsuzluk demek. Bölgenin en değerli ülkesi olarak şiddetin ve
terörün bizi esir almasına izin vermemeliyiz. Biz birleştirici iş kadınları ve iş adamları konfederasyonu olarak ülkemizin daha iyi
ekonomik koşullara sahip olması, refah seviyesini yükseltilmesi ve
yoksulluğu yenmek için tüm gücümüzle mücadele etmeye varız. El
birliğiyle tüm sivil toplum kuruluşlarıyla beraber barış ve kardeşlik
adına daha özgür ve demokratik bir Türkiye içi hareket etmeliyiz
inancıyla sesleniyoruz” dedi.

