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Yazarlar

Çocuk istismarında utanç raporu!
18 Kasım Çocuğun Cinsel Sömürüsüne Son Verme Günü! Türkiye'de bir yılda
yargıya taşınan cinsel istismar dosyası 16 bin 957 oldu.

Tw eetle

18 Kas 2016 (Son güncelleme 09:12)

DUVAR – Adalet Bakanlığı’nın sonuncusunu paylaştığı adli yıl istatistikleri çocuğa yönelik cinsel

istismar konusunda korkutan tabloyu ortaya koydu. Bir yılda yargıya taşınan çocuklara yönelik

cinsel istismar vakalarının sayısı 16 bin 957 oldu. Bu vakalardan 13 bin 968’ine mahkûmiyet

kararı çıktı.

Avrupa’nın geçen yıl çocuğa yönelik cinsel istismarla baş edebilmek amacıyla ilan ettiği 18

Kasım Avrupa Çocuğun Cinsel Sömürüsü ve İstismarına Son Verme Günü, bir kez daha

çocuklara yönelik cinsel istismara dikkat çekiyor.

‘ONARILMASI ÇOK GÜÇ KALICI ETKİLER’

Birgün’den Serbay Mansuroğlu’nun haberine göre, Uluslararası Çocuk Merkezi’nin

hazırladığı politika notlarında, “Çocuğa karşı cinsel sömürü ve istismar tüm dünyada olduğu gibi

Türkiye’de de toplumun her kesiminde çocukların sağlıklı fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal

gelişimine zarar vermekte, çocukların hayatlarında onarılması çok güç kalıcı etkiler bırakmaktadır”

denildi.

Neden istismarla mücadele?

Ana Sayfa
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Avrupa’nın çocuğa yönelik istismarla mücadele amacıyla attığı adımların gerekçesi şöyle

sıralanıyor:

» Çocukların cinsel sömürüsü ve cinsel istismarı ve bununla ilgili suçların önlenmesinin gerekliliği

konularında kamu farkındalığının artırılması.

» Mağdurların damgalanmasını ortadan kaldırmaya ve bu tür suçların önlenmesine yardımcı

olmak için, çocukların cinsel sömürü ve cinsel istismardan korunması konusunda açık

tartışmaların yapılmasının kolaylaştırılması.

Haberin tamamı

Selahattin Demirtaş'tan

işkence iddiası

Kürt güzeli: Büyük proje

için döndüm

'Demirtaş sakallı ayrı bir

karizma'

Yunanistan Demirtaş'ın

konuşmasını bekliyor

Yıldız Teknik'ten 70

akademisyen gözaltında!

'İhraç edilen memurlar

geri dönecektir'

'Komünist başkan'dan

yeni parti cevabı

ABD'den HDP hakkında ilk

açıklama

GÜNDEM >

Başak Demirtaş gözaltı gecesini anlattı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın alındığı geceyi

ve sonrasını ilk kez dihaber'e anlatan eşi Başak Demirtaş, gece

saat 01.20'de "Tebligat iletmeye geldik" diyerek kapıya

dayanan polise, eşbaşkan Demirtaş'ın "Kaçacak olsam bu

mücadeleyi yürütmem" karşılığını verdiğini söyledi. 1982’de yine

bir gece yarısı babası alınan Başak Demirtaş, "Geçen yıllarda

hiçbir şey değişmedi” dedi. 

Gözaltında işkence iddiaları: Utancımı anlatamam

http://www.birgun.net/haber-detay/bir-yilda-16-bin-957-cinsel-istismar-davasi-136044.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Czhbwdeg7WKexEevEzAaAtYk4pdWdsQWN3MK6nwKmnq2NaxABIO-fxTYoCGCZ5p2GgCHIAQGoAwHIA8EEqgSkAU_Quk_yxwQQ-euE0f3HKkVJRaHQBHXu091mTEerWORhjAHAXGmEAupn2fmuchc_9FOeZXlnZp_sGD1hHHLQa-tPj2fUBLS1pOQjl50b1FsslorzN69AoTVKdMl5qFXR7gdNxfqXHB5O8L7_j2aVMRFhYnI6YK-_tTHZNyS_L08d565akZ7KjxcpUV19c7bAmnqoan21R7fACOgjMlDZSazU2eTSoAZFwAYLgAfl9-I1qAemvhvYBwHSCAUIgAEQAQ&num=1&sig=AOD64_3jvxNDzyZFO1IoZrf5z0nXGU17Ew&adurl=http://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2016/09/10/selahattin-demirtastan-iskence-iddiasi/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Czhbwdeg7WKexEevEzAaAtYk4pdWdsQWN3MK6nwKmnq2NaxABIO-fxTYoCGCZ5p2GgCHIAQGoAwHIA8EEqgSkAU_Quk_yxwQQ-euE0f3HKkVJRaHQBHXu091mTEerWORhjAHAXGmEAupn2fmuchc_9FOeZXlnZp_sGD1hHHLQa-tPj2fUBLS1pOQjl50b1FsslorzN69AoTVKdMl5qFXR7gdNxfqXHB5O8L7_j2aVMRFhYnI6YK-_tTHZNyS_L08d565akZ7KjxcpUV19c7bAmnqoan21R7fACOgjMlDZSazU2eTSoAZFwAYLgAfl9-I1qAemvhvYBwHSCAUIgAEQAQ&num=1&sig=AOD64_3jvxNDzyZFO1IoZrf5z0nXGU17Ew&adurl=http://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2016/09/10/selahattin-demirtastan-iskence-iddiasi/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CPpLZdeg7WKexEevEzAaAtYk4pdWdsQWN3MK6nwKmnq2NaxACIO-fxTYoCGCZ5p2GgCHIAQGoAwHIA8EEqgSkAU_Quk_xxwQQ-euE0f3HKkVJRaHQBHXu091mTEerWORhjAHAXGmEAupn2fmuchc_9FOeZXlnZp_sGD1hHHLQa-tPj2fUBLS1pOQjl50b1FsslorzN69AoTVKdMl5qFXR7gdNxfqXHB5O8L7_j2aVMRFhYnI6YK-_tTHZNyS_L08d565akZ7KjxcpUV19c7bAmnqoan21R7fACOgjMlDZSazU2eTSoAZFwAYLgAfl9-I1qAemvhvYBwHSCAUIgAEQAQ&num=2&sig=AOD64_2nxl5yzU6VVt2K8HG2KVlumwTdfA&adurl=http://www.gazeteduvar.com.tr/hayat/2016/10/13/kurt-guzeli-buyuk-bir-proje-icin-dondum/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CPpLZdeg7WKexEevEzAaAtYk4pdWdsQWN3MK6nwKmnq2NaxACIO-fxTYoCGCZ5p2GgCHIAQGoAwHIA8EEqgSkAU_Quk_xxwQQ-euE0f3HKkVJRaHQBHXu091mTEerWORhjAHAXGmEAupn2fmuchc_9FOeZXlnZp_sGD1hHHLQa-tPj2fUBLS1pOQjl50b1FsslorzN69AoTVKdMl5qFXR7gdNxfqXHB5O8L7_j2aVMRFhYnI6YK-_tTHZNyS_L08d565akZ7KjxcpUV19c7bAmnqoan21R7fACOgjMlDZSazU2eTSoAZFwAYLgAfl9-I1qAemvhvYBwHSCAUIgAEQAQ&num=2&sig=AOD64_2nxl5yzU6VVt2K8HG2KVlumwTdfA&adurl=http://www.gazeteduvar.com.tr/hayat/2016/10/13/kurt-guzeli-buyuk-bir-proje-icin-dondum/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CYD3Tdeg7WKexEevEzAaAtYk4pdWdsQWN3MK6nwKmnq2NaxADIO-fxTYoCGCZ5p2GgCHIAQGoAwHIA8EEqgSkAU_Quk_wxwQQ-euE0f3HKkVJRaHQBHXu091mTEerWORhjAHAXGmEAupn2fmuchc_9FOeZXlnZp_sGD1hHHLQa-tPj2fUBLS1pOQjl50b1FsslorzN69AoTVKdMl5qFXR7gdNxfqXHB5O8L7_j2aVMRFhYnI6YK-_tTHZNyS_L08d565akZ7KjxcpUV19c7bAmnqoan21R7fACOgjMlDZSazU2eTSoAZFwAYLgAfl9-I1qAemvhvYBwHSCAUIgAEQAQ&num=3&sig=AOD64_1MZWYzriQpreX-yBiB3827pW1WWQ&adurl=http://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2016/11/09/demirtas-sakalli-ayri-bir-karizma/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CYD3Tdeg7WKexEevEzAaAtYk4pdWdsQWN3MK6nwKmnq2NaxADIO-fxTYoCGCZ5p2GgCHIAQGoAwHIA8EEqgSkAU_Quk_wxwQQ-euE0f3HKkVJRaHQBHXu091mTEerWORhjAHAXGmEAupn2fmuchc_9FOeZXlnZp_sGD1hHHLQa-tPj2fUBLS1pOQjl50b1FsslorzN69AoTVKdMl5qFXR7gdNxfqXHB5O8L7_j2aVMRFhYnI6YK-_tTHZNyS_L08d565akZ7KjxcpUV19c7bAmnqoan21R7fACOgjMlDZSazU2eTSoAZFwAYLgAfl9-I1qAemvhvYBwHSCAUIgAEQAQ&num=3&sig=AOD64_1MZWYzriQpreX-yBiB3827pW1WWQ&adurl=http://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2016/11/09/demirtas-sakalli-ayri-bir-karizma/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CBbxBdeg7WKexEevEzAaAtYk4pdWdsQWN3MK6nwKmnq2NaxAEIO-fxTYoCGCZ5p2GgCHIAQGoAwHIA8EEqgSkAU_Quk_3xwQQ-euE0f3HKkVJRaHQBHXu091mTEerWORhjAHAXGmEAupn2fmuchc_9FOeZXlnZp_sGD1hHHLQa-tPj2fUBLS1pOQjl50b1FsslorzN69AoTVKdMl5qFXR7gdNxfqXHB5O8L7_j2aVMRFhYnI6YK-_tTHZNyS_L08d565akZ7KjxcpUV19c7bAmnqoan21R7fACOgjMlDZSazU2eTSoAZFwAYLgAfl9-I1qAemvhvYBwHSCAUIgAEQAQ&num=4&sig=AOD64_1QekZ9u7sT4Tr8rvP2DRn7GRLz1A&adurl=http://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2016/10/13/yunanistan-demirtasin-konusmasini-bekliyor/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CBbxBdeg7WKexEevEzAaAtYk4pdWdsQWN3MK6nwKmnq2NaxAEIO-fxTYoCGCZ5p2GgCHIAQGoAwHIA8EEqgSkAU_Quk_3xwQQ-euE0f3HKkVJRaHQBHXu091mTEerWORhjAHAXGmEAupn2fmuchc_9FOeZXlnZp_sGD1hHHLQa-tPj2fUBLS1pOQjl50b1FsslorzN69AoTVKdMl5qFXR7gdNxfqXHB5O8L7_j2aVMRFhYnI6YK-_tTHZNyS_L08d565akZ7KjxcpUV19c7bAmnqoan21R7fACOgjMlDZSazU2eTSoAZFwAYLgAfl9-I1qAemvhvYBwHSCAUIgAEQAQ&num=4&sig=AOD64_1QekZ9u7sT4Tr8rvP2DRn7GRLz1A&adurl=http://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2016/10/13/yunanistan-demirtasin-konusmasini-bekliyor/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Clfskdeg7WKexEevEzAaAtYk4pdWdsQWN3MK6nwKmnq2NaxAFIO-fxTYoCGCZ5p2GgCHIAQGoAwHIA8EEqgSkAU_Quk_2xwQQ-euE0f3HKkVJRaHQBHXu091mTEerWORhjAHAXGmEAupn2fmuchc_9FOeZXlnZp_sGD1hHHLQa-tPj2fUBLS1pOQjl50b1FsslorzN69AoTVKdMl5qFXR7gdNxfqXHB5O8L7_j2aVMRFhYnI6YK-_tTHZNyS_L08d565akZ7KjxcpUV19c7bAmnqoan21R7fACOgjMlDZSazU2eTSoAZFwAYLgAfl9-I1qAemvhvYBwHSCAUIgAEQAQ&num=5&sig=AOD64_1lngDyZMGEAGHuRT47MqkXVVgu5Q&adurl=http://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2016/11/18/yildiz-teknikten-70-akademisyen-gozaltinda/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Clfskdeg7WKexEevEzAaAtYk4pdWdsQWN3MK6nwKmnq2NaxAFIO-fxTYoCGCZ5p2GgCHIAQGoAwHIA8EEqgSkAU_Quk_2xwQQ-euE0f3HKkVJRaHQBHXu091mTEerWORhjAHAXGmEAupn2fmuchc_9FOeZXlnZp_sGD1hHHLQa-tPj2fUBLS1pOQjl50b1FsslorzN69AoTVKdMl5qFXR7gdNxfqXHB5O8L7_j2aVMRFhYnI6YK-_tTHZNyS_L08d565akZ7KjxcpUV19c7bAmnqoan21R7fACOgjMlDZSazU2eTSoAZFwAYLgAfl9-I1qAemvhvYBwHSCAUIgAEQAQ&num=5&sig=AOD64_1lngDyZMGEAGHuRT47MqkXVVgu5Q&adurl=http://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2016/11/18/yildiz-teknikten-70-akademisyen-gozaltinda/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Csr_Kdeg7WKexEevEzAaAtYk4pdWdsQWN3MK6nwKmnq2NaxAGIO-fxTYoCGCZ5p2GgCHIAQGoAwHIA8EEqgSkAU_Quk_1xwQQ-euE0f3HKkVJRaHQBHXu091mTEerWORhjAHAXGmEAupn2fmuchc_9FOeZXlnZp_sGD1hHHLQa-tPj2fUBLS1pOQjl50b1FsslorzN69AoTVKdMl5qFXR7gdNxfqXHB5O8L7_j2aVMRFhYnI6YK-_tTHZNyS_L08d565akZ7KjxcpUV19c7bAmnqoan21R7fACOgjMlDZSazU2eTSoAZFwAYLgAfl9-I1qAemvhvYBwHSCAUIgAEQAQ&num=6&sig=AOD64_07XhnPSzgW1rBD2bt7IcM1DoieJQ&adurl=http://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2016/10/31/ihrac-edilen-memurlar-geri-donecektir/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Csr_Kdeg7WKexEevEzAaAtYk4pdWdsQWN3MK6nwKmnq2NaxAGIO-fxTYoCGCZ5p2GgCHIAQGoAwHIA8EEqgSkAU_Quk_1xwQQ-euE0f3HKkVJRaHQBHXu091mTEerWORhjAHAXGmEAupn2fmuchc_9FOeZXlnZp_sGD1hHHLQa-tPj2fUBLS1pOQjl50b1FsslorzN69AoTVKdMl5qFXR7gdNxfqXHB5O8L7_j2aVMRFhYnI6YK-_tTHZNyS_L08d565akZ7KjxcpUV19c7bAmnqoan21R7fACOgjMlDZSazU2eTSoAZFwAYLgAfl9-I1qAemvhvYBwHSCAUIgAEQAQ&num=6&sig=AOD64_07XhnPSzgW1rBD2bt7IcM1DoieJQ&adurl=http://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2016/10/31/ihrac-edilen-memurlar-geri-donecektir/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CuSKLdeg7WKexEevEzAaAtYk4pdWdsQWN3MK6nwKmnq2NaxAHIO-fxTYoCGCZ5p2GgCHIAQGoAwHIA8EEqgSkAU_Quk_0xwQQ-euE0f3HKkVJRaHQBHXu091mTEerWORhjAHAXGmEAupn2fmuchc_9FOeZXlnZp_sGD1hHHLQa-tPj2fUBLS1pOQjl50b1FsslorzN69AoTVKdMl5qFXR7gdNxfqXHB5O8L7_j2aVMRFhYnI6YK-_tTHZNyS_L08d565akZ7KjxcpUV19c7bAmnqoan21R7fACOgjMlDZSazU2eTSoAZFwAYLgAfl9-I1qAemvhvYBwHSCAUIgAEQAQ&num=7&sig=AOD64_1enZ2xdgTznkr-NzW-yVsmXhfg4A&adurl=http://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2016/11/17/komunist-baskandan-yeni-parti-cevabi/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CuSKLdeg7WKexEevEzAaAtYk4pdWdsQWN3MK6nwKmnq2NaxAHIO-fxTYoCGCZ5p2GgCHIAQGoAwHIA8EEqgSkAU_Quk_0xwQQ-euE0f3HKkVJRaHQBHXu091mTEerWORhjAHAXGmEAupn2fmuchc_9FOeZXlnZp_sGD1hHHLQa-tPj2fUBLS1pOQjl50b1FsslorzN69AoTVKdMl5qFXR7gdNxfqXHB5O8L7_j2aVMRFhYnI6YK-_tTHZNyS_L08d565akZ7KjxcpUV19c7bAmnqoan21R7fACOgjMlDZSazU2eTSoAZFwAYLgAfl9-I1qAemvhvYBwHSCAUIgAEQAQ&num=7&sig=AOD64_1enZ2xdgTznkr-NzW-yVsmXhfg4A&adurl=http://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2016/11/17/komunist-baskandan-yeni-parti-cevabi/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C2tLKdeg7WKexEevEzAaAtYk4pdWdsQWN3MK6nwKmnq2NaxAIIO-fxTYoCGCZ5p2GgCHIAQGoAwHIA8EEqgSkAU_Quk_7xwQQ-euE0f3HKkVJRaHQBHXu091mTEerWORhjAHAXGmEAupn2fmuchc_9FOeZXlnZp_sGD1hHHLQa-tPj2fUBLS1pOQjl50b1FsslorzN69AoTVKdMl5qFXR7gdNxfqXHB5O8L7_j2aVMRFhYnI6YK-_tTHZNyS_L08d565akZ7KjxcpUV19c7bAmnqoan21R7fACOgjMlDZSazU2eTSoAZFwAYLgAfl9-I1qAemvhvYBwHSCAUIgAEQAQ&num=8&sig=AOD64_1xCxwi1R8DF4tepAGdikyzels31A&adurl=http://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2016/11/04/abdden-hdp-hakkinda-ilk-aciklama/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C2tLKdeg7WKexEevEzAaAtYk4pdWdsQWN3MK6nwKmnq2NaxAIIO-fxTYoCGCZ5p2GgCHIAQGoAwHIA8EEqgSkAU_Quk_7xwQQ-euE0f3HKkVJRaHQBHXu091mTEerWORhjAHAXGmEAupn2fmuchc_9FOeZXlnZp_sGD1hHHLQa-tPj2fUBLS1pOQjl50b1FsslorzN69AoTVKdMl5qFXR7gdNxfqXHB5O8L7_j2aVMRFhYnI6YK-_tTHZNyS_L08d565akZ7KjxcpUV19c7bAmnqoan21R7fACOgjMlDZSazU2eTSoAZFwAYLgAfl9-I1qAemvhvYBwHSCAUIgAEQAQ&num=8&sig=AOD64_1xCxwi1R8DF4tepAGdikyzels31A&adurl=http://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2016/11/04/abdden-hdp-hakkinda-ilk-aciklama/
http://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2016/11/28/basak-demirtas-gozalti-gecesini-anlatti/
http://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2016/11/28/gozaltinda-iskence-iddialari-utancimi-anlatamam/


24.11.2016 Çocuk istismarında utanç raporu!

http://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2016/11/18/cocuk-istismarinda-utanc-raporu/ 3/5

Şirvan'da 1 işçinin daha cesedine ulaşıldı

Göçük sonucu 16 işçinin toprak altında kaldığı Şirvan Maden

köyünde bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kalan 4 işçi

için ise çalışmalar sürüyor.

Diyanet'ten Kürtçe radyo!

Diyanet İşleri Başkanlığı Kürtçe radyo kuruyor. Bölgeye

atanacak personele Şafi mezhebinin anlatılması uygulaması da

başlatılacak...

Tarım fuarını yağmur bastı!

Kuraklık nedeniyle tarım için endişe yaşanırken, tarım fuarını

yağmur bastı! 40 stant sudan etkilenerek, kullanılamaz hale

geldi.

'Tahir Elçi’den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı'

Tahir Elçi’nin vurulmasının üstünden bir yıl geçti. Cinayet

soruşturmasında bir ilerleme yok, tetiği kim çekti, henüz ortaya

çıkarılmadı. Öldürülmesinin birinci yılında Tahir Elçi için bir hafta

boyunca etkinlikler düzenlenecek. Köylüsü ve yakın çalışma

arkadaşı avukat Neşet Girasun, Tahir Elçi’yi Gazete Duvar’a

anlattı.

Fosforlu yelek göçüğe karşı koyamaz ki!

Şirvan'da 16 işçiyi yutan madende kayıpları arama çalışmaları

devam ederken, bir yanda hüzün bir yanda da işsiz kalma

korkusu var. Kadrolu işçilerden biri üzerindeki fosforlu yeleği ve

ayağındaki botu gösterip, güvenlik önlemlerinin alındığını

anlatıyor ve ekliyor: Taşeronların hiç bir şeyi yok, terlikle gelip

çalışanlar var... Ama fosforlu yelek madende kurtarır mı insanı?

http://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2016/11/28/sirvandaki-heyelan-faciasinda-1-iscinin-daha-cesedine-ulasildi-4/
http://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2016/11/28/diyanetten-kurtce-radyo/
http://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2016/11/28/tarim-fuarini-yagmur-basti/
http://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2016/11/28/tahir-elciden-sonra-hicbir-sey-eskisi-gibi-olmadi/
http://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2016/11/28/fosforlu-yelek-gocuge-karsi-koyamaz-ki/
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Künye
E-mail

KJA üyesi Sara Aktaş gözaltına alındı

KJA Koordinasyon üyesi Sara Aktaş, İstanbul'da gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen

Aktaş, emniyete götürüldü.

Sezgin Tanrıkulu, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bugün cezaevinde bulunan

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette Demirtaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih

Gökçek'e mesaj gönderdi.

Yaralı ÖSO üyeleri kimyasal şüphesiyle Türkiye'ye
getirildi

IŞİD saldırısında yaralanan ÖSO üyeleri Gaziantep'e getirildi.

IŞİD'in saldırıda kimyasal madde kullandığından şüpheleniliyor.

İstanbul'da Tahir Elçi anması

Tahir Elçi, öldürülmesinin 1'inci yıl dönümünde anıldı. İstanbul'da

düzenlenen anmaya milletvekilleri, sanatçılar, akademisyenler

katıldı.

AK Partili Şahin: HDP'li vekiller tahliye edilebilir

AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Şahin, AYM'ye bireysel

başvuruda bulunan tutuklu HDP milletvekilleri ile ilgili konuştu.

Şahin, "Anayasa Mahkemesi Mehmet Haberal kararında

olduğu gibi bunlarla ilgili 'bu kişiler henüz milletvekilidir,

dolayısıyla milletvekilliği yapmaları asıldır' diyerek bir karar

verirse tahliye edilirler" dedi.

http://www.gazeteduvar.com.tr/kunye/
mailto:info@gazeteduvar.com.tr
http://ankarasinemadernegi.org/
http://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2016/11/27/kja-uyesi-sara-aktas-gozaltina-alindi/
http://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2016/11/27/sezgin-tanrikulu-selahattin-demirtasi-ziyaret-etti/
http://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2016/11/27/yarali-oso-uyeleri-kimyasal-suphesiyle-turkiyeye-getirildi/
http://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2016/11/27/istanbulda-tahir-elci-anmasi/
http://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2016/11/27/ak-partili-sahin-hdpli-vekiller-tahliye-edilebilir/
https://www.facebook.com/gazeteduvar
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ANALİZ BİLİM DÜNYA EKONOMİ

GALERİ GÜNDEM HAYAT KİTAP

KÜLTÜR-SANAT POLİTİKA SAĞLIK SEYAHAT

SİNEMA SPOR TEKNOLOJİ TÜRKİYE

VİDEO YAZARLAR YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

http://www.gazeteduvar.com.tr/analiz
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