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Oturma eylemine katılan aile sayısı 43
oldu
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır annelerinin, HDP
il binası önünde başlattığı oturma eylemine katılan aile sayısı 43’e
yükseldi.

   Facebook'ta paylaş  WhatsApp

E-posta    

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz
Oturma eylemine İran'dan destek
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım
sürüyor
13. günde 33 aile oldular

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl
Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, bir aile daha
katıldı.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de HDP il binası önüne
gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor. 
Eyleme katılmak için Muş'tan gelen baba Halit Altun, yaptığı açıklamada, oğlu
Muhsin'in, 4 yıl önce Malatya'da İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Bölümünde okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Altun, 4 yıldır
hasret kaldığı oğluna kavuşmak istediğini anlatarak, "Devletime, milletime,
bayrağıma sadığım" dedi. Altun, "Burada oturma eylemini görünce katılmak
istedim. HDP'yi sorumlu tutuyorum. Çocuklarımızı götürüyorlar. Kendi
çocuklarını neden götürmüyorlar? Kendi çocuklarını da götürseler, böyle bir
sistem olduğunu düşünürüz. Kendi çocuklarını okutuyorlar, bizim
çocuklarımızı da dağa gönderiyorlar" ifadelerini kullandı.
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16 yaşında dağa kaçırılan kızı için Konya'dan gelerek eyleme katılan anne
Yıldız Ballı, 5 yıl önce İstanbul Esenyurt'tan 16 yaşındaki kızı Yasemin Ballı'nın
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sabah işe gittiğini, o tarihten itibaren evladından haber alamadığını söyledi.
Ballı, 10 gün önce kızının 2018'de öldüğünü internetten öğrendiğini, ancak bu
habere inanmadığını dile getirdi. "Kızım öldüyse eğer cesedini bana gönderin"
ifadelerini kullanan Ballı, “Anlamıyorum neden bizim evlatlarımız gidiyor? Boy
boy kendi evlatlarının fotoğrafını internetlere atıyorlar. Yurt dışında okuyorlar.
Bizim evlatlarımız nerede?" diye konuştu.

Astroloji Bilim ve
Teknoloji

Cumhuriyet'in
Ege'si

Çalışma Yaşamı Çevre Çizerler Dünya Eğitim

Ekonomi Gezi Kitap Konser Kültür-Sanat

Otomobil Pazar Yazıları Piyasalar Sağlık Sinema Siyaset Sokak Spor

Tiyatro Türkiye TV Rehberi Uzay Yaşam Yazı Dizileri Yerel Yönetimler * Şu Anda

BÖLÜMLER

 

 

E-Gazete

Cumhuriyet Arşivi

Cumhuriyet Kitapları

Reklam

Künye

İletişim

Yayın İlkeleri

RSS

UYGULAMALAR

 /   /iPhone iPad
Android

Günlük Gazete
Manşetleri

Şans Oyunları

Milli Piyango

Kaydettiklerim

Manşetleri Sitene Ekle

Hava Durumu

Önceki Seçimler

31 Mart 2019 Yerel
Seçimleri

23 Haziran 2019 İBB
Seçimi (tekrar)

GALERİLER

Video Galeri

Foto Galeri

+ Haber

+ Yaşam

+ Kültür-Sanat

+ Çevre

+ Gezi

+ Spor

+ Doğa ve İnsan

İlhan
Selçuk'un
Yazıları

21 Haziran
2010 tarihinde
yitirdiğimiz Cumhuriyet
Gazetesi Başyazarı İlhan
Selçuk'un yazılarından
seçmeleri okurlarımızla
buluşturuyoruz. Bu
köşede aydınlanmanın
bilgesi Selçuk'un
günümüze ışık tutan
yazılarını
bulabileceksiniz.

http://www.yaynet.com.tr/
https://www.youtube.com/channel/UCgnTQ4IeDnrnocBaiHHJsNg
http://www.cumhuriyet.com.tr/astroloji_burc_yorumlari
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/11/bilim_ve_teknoloji.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/89/cumhuriyet_ege.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/73/calisma_yasami.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/13/cevre.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/cizerler
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/5/dunya.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/18/egitim.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/6/ekonomi.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/19/gezi.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/16/kitap.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/20/konser.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/7/kultur-sanat.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/17/otomobil.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/87/pazar_yazilari.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/piyasa_verileri
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/12/saglik.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/14/sinema.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/3/siyaset.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/65/sokak.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/spor
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/15/tiyatro.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/4/turkiye.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/tv_rehberi
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/66/uzay.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/10/yasam.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/69/yazi_dizileri.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/88/yerel_yonetimler.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/su_anda_okunanlar
https://www.cumhuriyetarsivi.com/
https://www.cumhuriyetarsivi.com/
https://www.cumhuriyetkitap.com.tr/
http://www.cumhuriyet.com.tr/reklam
http://www.cumhuriyet.com.tr/kunye
http://www.cumhuriyet.com.tr/iletisim
http://www.cumhuriyet.com.tr/yayin_ilkeleri
http://www.cumhuriyet.com.tr/rss
https://itunes.apple.com/us/app/cumhuriyet-gazetesi/id731992083
https://itunes.apple.com/us/app/cumhuriyet-gazetesi-ipad-version/id738387874
http://play.google.com/store/apps/details?id=tr.com.yaynet.cumhuriyetandroid
http://www.cumhuriyet.com.tr/gazete_mansetleri
http://www.cumhuriyet.com.tr/sans-oyunlari
http://www.cumhuriyet.com.tr/mp-cekilis
http://www.cumhuriyet.com.tr/kaydet
http://www.cumhuriyet.com.tr/sitene_ekle
http://www.cumhuriyet.com.tr/hava_durumu
http://www.cumhuriyet.com.tr/secimler
http://www.cumhuriyet.com.tr/secimler/yerel/2019_03_31
http://www.cumhuriyet.com.tr/secimler/yerel/2019_06_23
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/23/video.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/24/foto_galeri.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/32/foto_haber.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/33/foto_yasam.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/34/foto_kultur_sanat.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/35/foto_cevre.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/36/foto_gezi.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/46/foto_spor.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/bolum/70/doga_ve_insan.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazari/46/ilhan_Selcuk.html

