HABERLER 13/02/2019

SABAH
Başkan
Erdoğan'dan Çorum'da
önemli açıklamalar

sonucunda 4 askerimiz şehit oldu. Onlara da
Allah'tan rahmet diliyorum.
Çorumlu kardeşlerim bizi nasıl görüyorsa, biz
de Çorum'un vefalı insanlarını özlüyoruz.
Çünkü biz bütün motivasyonumuzu sizlerden
alıyoruz. Biz cesaretimizi bu meydanı
dolduran on binlerden alıyoruz, sizin hayır
dualarınızdan alıyoruz. Milletle beraber
olmaktan başka mutluluk tanımadık.
24 Haziran seçimlerinde şahsımı %64,6 gibi

Başkan Recep Tayyip
Erdoğan, Çorum'da vatandaşlara hitap

Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oranla
desteklediğiniz için hepimize şükranlarımı

etti. Dünyanın en önemli altın

sunuyorum. Çorum bir kez daha milli iradenin

üreticilerinden biri olan Venezuela'nın

şehri olduğunu göstermiştir. Şimdi önümüzde

altınlarını Çorum'da işleyeceğini
söyleyen Başkan Erdoğan, "Çorum
2002 yılında yalnız 26 milyon dolarlık
ihracat yaparken, bu rakam 2018'de 742
milyon dolara ulaştı. Altın işleme ve
işçiliği konusunda Çorum, her geçen
gün kendinden daha fazla söz ettiriyor.
Altın ticaretinde Çorum'u farklı bir
noktaya taşıyacağız. Venezuela altının
Çorum'da işleyecek." dedi.
Tüm Çorumlu kardeşlerimi selamlıyorum.
Çorum'un tüm ilçelerini selamlıyorum.
Çorum'un yiğit evladı, değerli dava arkadaşım
Erol Olçok'a ve Abdullah Tayyip'e Allah'tan
rahmet niyaz ediyorum. Dün Çekmeköy'de
bildiğiniz bir helikopterimizin düşmesi

31 Mart seçimleri bulunuyor.
"Bu seçimlerden de AK Parti ve Cumhur
İttifakı olarak tarihi bir zaferle çıkmak
istiyoruz"
BU SEÇİMLERDEN DE AK PARTİ VE
CUMHUR İTTİFAKI OLARAK TARİHİ
BİR ZAFERLE ÇIKMAK İSTİYORUZ
Türkiye 31 Mart günü çok önemli bir seçim
gerçekleştirecek. Ülkemizin bekası için bu
seçimlerden de AK Parti ve Cumhur ittifakı
olarak tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz.
Şimdi bu meydanı hınca hınç dolduran
kardeşlerime soruyorum. Çorum, milli iradeye
sahip çıkıyor muyuz? Çorum, demokrasiye
sahip çıkıyor muyuz?
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BİZİM SİYASİ GELENEĞİMİZDE

Çorum stadyumunun inşası devam ediyor.

DAYANIŞMA VARDIR, ADALET

İnşallah bu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz.

VARDIR
Çorum şahsımı çok iyi tanır. 40 senedir gece

Bay Kemal'in ömrü yalanla geçmiş. Sağda

gündüz demeden Türkiye'yi ihya etmek için

solda konuşuyor, yine yalan. Kılıçdaroğlu'nun

koşturuyoruz. Siyasi hayatım boyunca

tazminatları için CHP içerisinde komisyon

şehirlerimize yolu düşenlerden olmadık.

oluşturmuşlar. 13'ü hastaneden oluşan 18

CHP'nin başındaki zat gibi Çorum'u ve

sağlık tesisi inşa edilerek Çorum'da sağlık

Çorumlu kardeşlerimizi ufukta seçim

hizmetini üst seviyeye taşıdık.

sandığını görünce hatırlayanlardan olmadık.
Bizim nazarımızda 81 ilin 82 milyonun
tamamı aynı hürmete layıktır. Zira biz AK
Partiyiz. Zira biz yaradılanı severiz
yaradandan ötürü. Bizim siyasi geleneğimizde
dayanışma vardır, adalet vardır.

ÇORUM'UN BU HAYALİNİ GERÇEĞE
DÖNÜŞTÜRMEYE KARARLIYIZ
2002 yılına kadar Çorum'da 59
kilometre bölünmüş yol vardı, biz buna
267 kilometre bölünmüş yol ilave ettik.
Çorum-Laçin-Osmancık yolunu

"Kardeşlerim biz CHP'nin başındaki zat

tünelleriyle birlikte önümüzdeki yılın

gibi..."

sonuna doğru bitiriyoruz. Çorum'un

KARDEŞLERİM BİZ CHP'NİN

hızlı tren için gün saydığını çok iyi

BAŞINDAKİ ZAT GİBİ...

biliyorum. Ben de bu meseleyi bizzat

Kardeşlerim biz CHP'nin başındaki zat gibi

takip ediyorum. Çorum'un bu hayalini

yalanla peynir gibisi yürütmeye çalışmıyoruz.

gerçeğe dönüştürmeye kararlıyız.

17 yıldır Çorum kalkınsın diye gayret

Çorum şehir merkezi ve Alaca ilçemizin

gösteriyoruz. 17 senedir Türkiye'nin geldiği yer

içme suyu sorununu çözdük.

ortadadır. Elbette bizim de eksikliğimiz vardır.

VENEZUELA ALTINI ÇORUM'DA

Ama gayretimizie ve samimiyetimize sizler

İŞLENECEK

şahit oldunuz. Kardeşlerim seçim dönemleri

Çorum 2002 yılında yalnız 26 milyon dolarlık

karnelerin önümüze konulduğu dönemlerdir.

ihracat yaparken, bu rakam 2018'de 742

Bizler muhalefet gibi laf değil eser üretiyoruz

milyon dolara ulaştı. Altın işleme ve işçiliği

eser. Bugüne kadar Çorum'a 15,5 katrilyon

konusunda Çorum, her geçen gün kendinden

liralık yatırım yaptık. Bizden önce gelenlerin

daha fazla söz ettiriyor. Altın ticaretinde

böyle bir yatırımı oldu mu? 81 ilin 81'inde

Çorum'u farklı bir noktaya taşıyacağız.

üniversitemiz var. 20 bin seyirci kapasiteli

Venezuela altının Çorum'da işleyecek.
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Kenevir üretmini yeniden yaygılanlaştırmak

Grubu'nun faaliyetlerini gelecek dönemde de

için yeni bir karar aldık. Artık naylon poşet

sürdüreceğini" vurguladı.

kullanmayacağız. Kenevirden bez torba
üretilecek. Kenevir tarımı için aralarında

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Astana

Çorum'un da bulunduğu 20 ilimizi pilot bölge

süreci kapsamında Türkiye, Rusya ve İran'ın

olarak belirledik.

yanı sıra Birleşmiş Milletler'in katılımıyla
kurulan "Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin

31 Mart seçimleri ülkemizin beka seçimi

Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve

olacaktır.

Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin
Çalışma Grubu" bünyesinde hazırlanan 2'nci

SABAH
Dışişleri Bakanlığı'ndan
açıklaması

proje çerçevesinde, Suriye'de muhalif gruplar
ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı

'Suriye'

kişilerin, bugün muhaliflerin kontrolündeki
Bab'ın güneyindeki Ebu Zindin bölgesinde
karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest
bırakıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Çalışma Grubu faaliyetlerini
önümüzdeki dönemde de sürdürecektir."
ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Astana süreci
kapsamında Türkiye, Rusya ve İran'ın
yanı sıra Birleşmiş Milletler'in
katılımıyla kurulan Çalışma Grubu'nun
faaliyetlerini gelecek dönemde de
sürdüreceğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de rejim ve
muhaliflerin, Astana süreci çerçevesinde 2'nci
kez alıkoydukları kişileri eş zamanlı serbest

Türkiye, Rusya ve İran arasında 14 Şubat'ta
Soçi'de yapılacak zirve öncesinde rejim ve
muhalifler, bugün Türkiye ve Rusya'nın
garantörlüğünde Bab ilçesinin güneyinde,
cephe hattındaki Ebu Zindin bölgesinde
karşılıklı olarak 20'şer kişiyi salıverdi. Rejim
güçleri 20 erkeği teslim alırken, muhaliflerin
talebi üzerine 20 yetişkine ek olarak 2 çocuğu
da serbest bıraktı.

bırakmasına ilişkin, Astana süreci kapsamında

Astana anlaşmalarıyla kurulan Alıkonulanlar

Türkiye, Rusya ve İran'ın yanı sıra Birleşmiş

Çalışma Grubu'nun "pilot proje" olarak

Milletler'in katılımıyla kurulan "Çalışma

nitelediği sembolik takas, 30-31 Temmuz'da
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Soçi'de düzenlenen 10'uncu Garantörler

görüşmesi öncesinde her iki partide de,

Toplantısı'nda kararlaştırılmıştı.

ittifakın genişletilebileceği illere yönelik detay
çalışmalar yapıldı. Her iki parti kanadında da

İlk takas 24 Kasım 2018'de gerçekleşmiş,

yapılan çalışmalarda toplamda 49 ilin iki parti

karşılıklı 10'ar kişi serbest bırakılmıştı.

kurmayları tarafından masaya konulması

Esed rejiminin cezaevlerinde en az 500 bin
kişiyi alıkoyduğu biliniyor.

gündemde.
KARS, IĞDIR MHP’YE
Çalışmalar, MHP’nin güçlü ve önde olduğu

Takasın, Türkiye'nin insani diplomasi faaliyeti

illerde AK Parti’nin, AK Parti’nin önde olduğu

çerçevesinde attığı adımlar neticesinde

illerde ise MHP’nin adayını çekmesi şeklinde

gerçekleştiği belirtiliyor

hazırlandı. 2014 seçimlerinde MHP’li adayın
kazandığı, ancak daha sonra partiden istifa

STAR

etmesiyle bağımsız kalan Kars belediyesinde
yine MHP adayının yarışması üzerinde

Kurmaylar 49 il için bir araya geldi

duruluyor. Kars’ta AK Parti adayının çekilip,
bunun yerine Cumhur İttifakı’nın adayı olarak
MHP’li adayın, bölgedeki diğer adayla
yarışması sağlanacak. Aynı şekilde Iğdır’da da
AK Parti adayının çekilerek MHP’li adayla yola
devam edilmesinin söz konusu olabileceği
değerlendiriliyor.

Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı

ELAZIĞ’DA AK PARTİLİ ADAY

Bahçeli’nin son görüşmesinin ardından

Öte yandan Elazığ’da AK Parti’nin adayının

iki parti kurmaylarının Cumhur

yarışa devam etmesi, MHP’li adayın

İttifakı’nın genişletileceği illerle ilgili

çekilmesinin söz konusu olabileceği

çalışmaların detayları netleşmeye
başlıyor.

belirtiliyor. Gümüşhane, Bayburt ve Sivas’ın
da yine değerlendirme kapsamında tutulduğu
bildiriliyor. Batı bölgelerinde de özellikle

AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel

Kütahya, Uşak ve Çanakkale için kamuoyu

Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP

araştırmalarına göre iki partinin adaylarının

yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan

durumu masada değerlendirmeye tabi

Yardımcısı Sadir Durmaz’ın dün planlanan

tutulacak.
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STAR

ABD'nin eski İsrail Büyükelçisine dayandırılan

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri
arasındaki gizli görüşmeler ifşa
oldu

BAE'li üst düzey diplomatla bir araya geldi.

bilgiye göre ise Netanyahu daha önce çok defa

İsrail merkezli yayım yapan Haaretz ise 2017
yılında, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 2012
yılında Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri
Bakanı Abdullah bin Zayed ile gizli görüşmeler
gerçekleştirdiğini ortaya çıkarmıştı.

HÜRRİYET
İsrail basınında yer alan habere göre
İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşik

Mini istinaf paketi Meclis’te: Hâkim
savcılık sınavında 70 barajı geri
dönüyor

Arap Emirlikleri Veliaht Prensi
Muhammed bin Zayed ile çok sayıda
gizli görüşme gerçekleştirdi.
İsrail merkezli yayım yapan 13. Kanal'da yer
alan habere göre İsrail Başbakanı Netanyahu,
2015 yılında İran ile imzalanan nükleer
anlaşmadan sonra Birleşik Arap Emirlikleri
Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile bir
dizi gizli görüşme gerçekleştirdi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak
Gazel ve arkadaşlarının imzasını
taşıyan Ceza Muhakemesi Kanunu ve

İran'ın masaya yatırıldığı gizli toplantıların
Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirildiği
bilgisi verilirken, İsrail Ben Gorion

Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dün
TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Havaalanı'ndan Abu Dabi Havalimanı'na
uçuşların gerçekleştirildiği bildirildi.

İstinaflardaki yargılamaları hızlandırmayı
hedefleyen teklif özetle şöyle:
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Hâkim ve savcılık yazılı sınavında kaldırılan

İcra ve İflas Kanunu uyarınca, bölge adliye

100 üzerinden en az 70 puan alma şartı geri

mahkemesi hukuk dairelerince verilen nihai

dönecek. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası

karalara karşı yapılacak temyiz

hâkim, savcı açığını kapatmak için kaldırılan

başvurularındaki 40 bin liralık parasal sınır

not barajı böylece geri getirilecek. Eskisi gibi

yükseltildi. Bölge adliye mahkemesi hukuk

sınavdan 70 alan mülakata çağrılacak. Başarılı

dairelerince verilen, miktar veya değeri 58 bin

olanların sayısı, ilan edilen kadronun iki katı

800 lirayı geçen nihai kararlara karşı temyiz

fazlasının altında kalırsa sadece başarılı

başvurusunda bulunulabilecek. Bu parasal

olanlar mülakata çağrılacak. Hâkim ve savcı

sınır her yıl yeniden değerleme oranında

adaylığı süresi iki yıl, avukatlık mesleğinden

artırılacak. 2

adaylığa alınanlar için bu süre bir yıl olacak.
Adaylık, eğitim ve staj olmak üzere iki
dönemden oluşacak.
Bölge adliye mahkemesi dairelerince
duruşma açılmaksızın, cezada indirim
yapılmasını gerektiren şahsi sebeplere
veya şahsi cezasızlık sebeplerine
münhasır olmak ve sanık tarafından
talep edilmek şartıyla daha az cezaya
hükmedilebilecek veya ceza verilmesine
yer olmadığına karar verilebilecek.
Bölge adliye mahkemesi dairelerinin daha
etkin ve verimli çalışmasının sağlanması
amacıyla iş yoğunlukları dikkate alınarak
birden fazla heyet halinde çalışabilmesine
imkan tanınacak.

Bölge adliye mahkemesi tarafından
verilen kararın niteliğine
bakılmaksızın, Yargıtay tarafından
onama veya düzelterek onama kararı
verilen dosyaların doğrudan ilk derece
mahkemesine gönderilmesi ve kararın
bir örneğinin bilgi mahiyetinde bölge
adliye mahkemesine iletilmesi
sağlanacak.
Bölge adliye mahkemesinin, istinaf
başvurusunun esastan reddine ilişkin
kararının Yargıtay’ca bozulması halinde dosya,
gereği için kararı veren ilk derece
mahkemesine, kararın bir örneği de bölge
adliye mahkemesine gönderilecek. Bu
düzenleme, yürürlüğe girdiği tarihten sonra

Bölge adliye mahkemesi dairelerinde

Yargıtay tarafından verilen bozma kararları

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK)

hakkında uygulanacak.

tarafından birden fazla heyet
oluşturulabilecek, yeni oluşturulan
heyetin başkanı HSK tarafından
belirlenecek.

Yargıtay’ın bozma kararına uyulması
durumunda ilk derece mahkemesi
tarafından verilen karara karşı, istinaf
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veya temyiz sınırlarına bakılmaksızın

verdiğim partim CHP'de yaşanan, kamuoyu

yalnızca temyiz yoluna

tarafından bilinen gelişmeler nedeniyle

başvurulabilecek.

partimden istifa ediyorum." ifadelerini

MİLLİYET
CHP'de peş peş istifalar

kullandı.
Kesimoğlu yeniden aday gösterilmemesi
üzerine iki hafta önce düzenlediği açık hava
toplantısında CHP Genel Merkezi'nin kararını
tanımadığını belirterek "kılıç yarası" aldığını
belirtmişti.
"Bu şarkı burada bitmez, kenara çekilmeye hiç
niyetim yok" diyen Kesimoğlu, seçimlere
katılacağı sinyalini vermişti.

CHP tarafından yeniden aday
gösterilmeyen Kırklareli Belediye
Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu,
partisinden istifa etti.

KOCADON DA İSTİFA ETTİ
CHP’li Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar’ın
partisinden istifasının ardından şimdide
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet
Kocadon’un istifa ettiği öğrenildi. CHP’den

Bir istifa haberi de Bodrum'dan geldi.
CHP’li Bodrum Belediye Başkanı

önce büyükşehir daha sonra Bodrum için aday
gösterilemeyen Kocadon’un DP’den

Mehmet Kocadon, partisinden istifa

büyükşehir belediye başkan adayı olacağı

ettiği ve DP’den büyükşehir belediye

resmi açıklamanın ise 19 Şubat günü

başkan adayı olduğu konusunda

yapılacağı ifade edildi.

sorulan sorulara, “Hayırlı olsun”

Belediye Başkanı Kocadon’un Noter aracılığı

diyerek cevap verdi.

ile CHP’den istifa ettiği öğrenildi. Katıldığı bir

Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada,

cenaze töreni öncesinde gazetecilerin

kamuoyu tarafından bilinen gelişmeler

sorularını yanıtlayan Mehmet Kocadon şunları

nedeniyle partisinden istifa ettiğini belirtti.

söyledi:

Konuyla ilgili daha sonra basın toplantısı da

“Herkese hayırlı olsun. Daha önümüzdeki

düzenleyeceğini ifade eden Kesimoğlu, "Son

günlerde bununla ilgili güzel bir basın

günlerde hem Kırklareli'nde hem de yıllarımı

açıklaması yapacağım. Sıkıntı yok,, haydi
bakalım. Ayın 19’da görüşeceğiz sizinle.”
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Kılıçdaroğlu önce Kocadon dedi sonra

Fuat Oktay açıklamasında şu ifadeleri

Saruhan CHP Genel Başkanı Kemal

kullandı:

Kılıçdaroğlu Bodrum Belediye Başkanı

Kahraman ecdadımızın torunları olarak

Mehmet Kocadon’u Belediye Başkan adayı

İHA'larımızla, SİHA'larımızla, F-16'larımızla,

göstereceği öne sürülmüştü. Seçimlere 52 gün

tanklarımızla, toplarımızla, en önemlisi

kala CHP genel merkezinden yapılan açıklama

sarsılmaz imanımızla terör örgütlerini ve

ile Mustafa Saruhan Bodrum Belediye Başkan

onların arkalarındaki şer odaklarını çökertmek

adayı gösterildi.

için inançla ve inatla mücadele ediyoruz.
ASLA GÖZ YUMMAYACAĞIZ

YENİŞAFAK
Fuat
Oktay:
kaçamayacaklar

Acı

Güney sınırlarımızda tehdit oluşturmaya
çalışan teröristler de kendilerini bekleyen acı

sondan

sondan kaçamayacaklardır.
Sınırlarımızın güvenliği onurumuzdur ve
buralarda terör yuvalarının konuşlanmasına
asla göz yummayacağız.
Birileri kalkıp dar açıdan çekilen bir fotoğraf
üzerinden bizim değerlerimize olan saygımızı
sınamaya kalkmasın.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
"Güney sınırlarımızda tehdit
oluşturmaya çalışan teröristler de
kendilerini bekleyen acı sondan
kaçamayacaklar" dedi.

YENİAKİT
Belediye battı ama CHP'li başkan
servet sahibi oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
Kahramanmaraş’ın Kurtuluşunun 99. Yıl
Dönümü Etkinlikleri'ne katıldı. Oktay, burada
yaptığı açıklamada "Güney sınırlarımızda
tehdit oluşturmaya çalışan teröristler de
kendilerini bekleyen acı sondan
kaçamayacaklardır" dedi.

Maltepe Belediye Başkanı olduktan
sonra akrabalarıyla birlikte servet
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sahibi olan CHP’li Ali Kılıç kendini,
"2014’ten önce Almanya’da şirketlerim
vardı" diyerek savunmuştu. Ancak
Kılıç’ın başkanlık öncesi krediyle aldığı
dairesinin borcunu ödeyemediği ve

yöneltilen sorular karşısında soğuk terler
döken Kılıç, “Parayla imanın kimde olduğu
belli olmaz. Ailem Almanya’da ticaretle
uğraşıyor. Ben burada 2014 yılı öncesinde
edindiğim mal varlığını gündeme getirip

icralık olduğu ortaya çıktı. Kılıç’ın

millete saygısızlık yapma konumunda değilim.

borçsuz devraldığı belediye ise 550

Yukarıya, makam odama gelin, belgeleri

milyon lira ile borç batağına düştü.

gösteriyim” cevabını vermişti. AK Parti’li

Maltepe Belediye Başkanı olduktan sonra

Meclis üyeleri ise randevu alarak Kılıç’ın

akrabalarının ani zenginleşmesi ortaya çıkınca

makamına çıkmıştı. Ancak AK Parti’li üyeleri 1

kendisini “2014 yılından önce de şirketlerimiz

saat 38 dakika kapısında bekleten Kılıç, hiçbir

vardı, ticaretle uğraşıyorduk” diyerek

belge paylaşamamıştı. Kılıç, Maltepe

savunan CHP’li Ali Kılıç yine fena yakalandı.

Meydanı’nda düzenlediği bir mitingte ise

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın 2014

ısrarla ailesinin Almanya’da ticaret yaptığını,

yılından önce 2 ayrı borcunu ödeyemediği için

2014 yılından önce de zengin olduklarını iddia

icralık olduğu ortaya çıktı. CHP’li Başkan Kılıç

etmişti.

ve akrabalarının servetlerindeki ani yükselişi
Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Kılıç
başkan olmadan önce tek bir tapu kaydı bile
olmayan birinci dereceden akrabalarının,
2014’ten sonra değeri 180 milyon lirayı bulan
rezidans daireler, arsalar, villa ve 5 yıldızlı otel
satın aldığını belgeleriyle ortaya çıkarılmıştı.
Borçsuz teslim aldığı belediyeyi 550 milyon
lira borçlandıran Kılıç, yakınlarının
zenginleşmesini ilginç ifadelerle savunmuştu.
Ali Kılıç’ın yeniden CHP’nin Maltepe Belediye
Başkanı adayı olarak açıklanmasının ardından
CHP Maltepe İlçe Teşkilatı istifa etmiş ve
partililer, yönetimi protesto için Ankara’ya
yürüme kararı almıştı.
‘Ailecek zenginiz’ demişti
Belediye Meclis toplantısında kendisine

Peki bu hacizler ne?
Ancak gerçek hiç de öyle çıkmadı. 2014 yılı
öncesinde Ali Kılıç hakkında 2 ayrı icra kararı
olduğu belirlendi. Kılıç hakkındaki ilk işlem
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Ankara 25. İcra Müdürlüğü tarafından yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerel

Kılıç, 26 bin liralık asıl borcunu ödeyemediği

seçimler için Kadın Beyannamesi

için borç miktarı faiziyle birlikte 106 bin lira

açıklayan HDP'ye Twitter'dan tepki

67 kuruşa kadar çıktı. Hakkında dava açılan

gösterdi. Terör örgütü PKK'nın kız

Kılıç icralık oldu; hacizle karşı karşıya kalınca

çocuklarını taciz ettiği görüntüleri

106 bin lirayı temin ederek borcunu kapattı ve

paylaşan Soylu, "Kız çocuklarını taciz

dosya takipsizlikle sonuçlandı. Borçlarıyla başı

edenlerden 'Kadın Beyannamesi'"

dertte olan Kılıç hakkındaki ikinci dosya ise

diyerek HDP'nin beyannamesine

Erzincan İcra Müdürlüğü’nde açıldı. Kılıç bu

karşılık verdi.

borcunu da belediye başkanı seçildikten sonra
kapatabildi.
Belediyeyi de takip etti
Hatta Ali Kılıç’ın bu borcundan ötürü belediye
ile İller Bankası arasında sorun yaşandı.
Belediye, İller Bankası’ndan 30 milyon lira
almak için kredi başvurusu yaptı. Talep
üzerine belediyeyi inceleyen İller Bankası, Ali
Kılıç’ın icra borcu olduğunu belirledi. Banka

31 Mart seçimleri öncesinde PKK'nın siyasi
kolu HDP, kadın adaylarını tanıttı. HDP Kadın
Seçim Beyannamesi'ni açıkladı.
Parti, kadınlar için sloganını "Birlikte
vadediyoruz, birlikte inşa ederek
gerçekleştiriyoruz." olarak belirledi,
"Kadınlarla birlikte mutlaka başaracağız."
açıklaması yapıldı.

bunu gerekçe göstererek kredi vermek
istemedi. Ancak daha sonra yapılan çeşitli
girişimlerin ardından belediyeye kredi
verilince kriz aşıldı.

AKŞAM
Bakan Soylu'dan HDP'ye sert
tepki:
Kız
çocuklarını
taciz
edenlerden 'Kadın Beyannamesi'
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SOYLU, TWITTER'DAN PAYLAŞTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, HDP'nin
kadın adaylarını tanıttığının haberini ve PKK
ele başlarının Kandil'de genç kadınları taciz
ederken çekilen fotoğraflarını paylaşarak,
partinin kadınlara verdiği önemin aslında ne
olduğunu gösterdi.
Soylu paylaşımına; "Kız çocuklarını taciz
edenlerden 'Kadın Beyannamesi” notunu
düştü.
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