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Ţ� ïTUBOCVM� #»Z»LĝFIJS� #FMFEJZFTJOJO� "EBMBSśEBO� UPQMBZðQ� .)1śMJ�
)BUBZ�%µSUZPM�#FMFEJZFTJśOF�IJCF�FUUJÞJ����BU�LBZCPMEV���[FSMFSJO-
EFLJ�¦JQMFSF�SBÞNFO�CVMVOBNBZBO�BUMBSðO�BLðCFUMFSJOJO�TVDVL�PMEV-
ÞV�LPOVĝVMVZPS��
Ţ Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Sorumluluğuna Hakan Tev-

fik Erdağı isimli erkek getirildi. Kadının ne adı ne de kendisi yok.

Ţ�6MVTBM�CBZSBNMBSðO�LVUMBONBTð�HF¦FO�ZðM�PMEVÞV�HJCJ�ZJOF�QBOEF-
NJ�CBIBOFTJZMF�ZBTBLMBOEð�����/JTBOśEBO�TPOSB���.BZðT�EB�ZBTBL��
'BCSJLBMBSEB� JĝZFSMFSJOEF� EJQ� EJCF� ¦BMðĝNBL� TFSCFTU� CBZSBNMBSð�
LVUMBNBL�:"4",��

Ţ� Cumhurbaşkanı imzasıyla kurulan ve 2023 yılında “Ay’a sert 

iniş” için görevlendirilen Türkiye Uzay Ajansı yoğun çalışmaları-

nın 3. aşamasını tamamladı. 2018'de kurulmasına rağmen hiç bir 

faaliyet gerçekleştiremeyen ajansın, tabela ve kapı isimlikleri için 

açtığı ihalede sona gelindi. Daha önceki aşamalarda VİP minibüs, 

garson ve temizlikçi alımı yapılmıştı. 

Ţ�%PLV[�&ZM»M��OJWFSTJUFTJ�3FLUµSM»Þ»�SFTNJ�UXJUUFS�IFTBCðOEBLJ�CJS�
ZB[ðZð�FMFĝUJSFSFL�QBZMBĝBO�)VLVL�'BL»MUFTJ���TðOðG�µÞSFODJTJ�0SIBO�
,JQFSśF�EJTJQMJO�TPSVĝUVSNBTð�B¦ðMEð��3FLUµSM»L�LPOVZMB�JMHJMJ�ZBQUðÞð�
B¦ðLMBNBEB�ŝ�ţ#J[MFS�B[J[�NJMMFUJNJ[JO�H»¦M»�EFWMFUJNJ[JO�WF�NJMMJ�
JSBEFNJ[JO�UFNTJMDJMFSJ�5#..�WF�$VNIVSCBĝLBOð�3�5BZZJQ�&SEPÞBO�
ŚðO�ZBOðOEB�PMNBZB�EFWBN�FEFDFÞJ[Ş�;BUFO�ZBOðOEBO�HFMNJĝUJ�)P-
UBS�IBMB�P�OPLUBEB��
Ţ Sedat Peker'in yurtdışına “eğitim” için gitmesinden sonra yur-

tiçinde kalan 

yavru Pekerlere 

suç örgütü ope-

rasyonu yapıldı. 

“ Ka n ı m ı z d a n 

duş yaparken 

“beraat eden, 

parti lideri gibi 

mitingler ya-

pan, “en hayır-

sever işadamı” ödülüne layık görülen, “hainlere karşı milletin 

verdiği savaşta unutulmayacak mücadeleler veren” Peker “aslı” 

ortaya çıkınca sahtesi olarak gözden düştü, yeniden “organize 

suç örgütü elebaşısı” oldu. 

Ţ�#V�BSBMBS�����WF���SBLBNMBSð�¦PL�
QPQ»MFS�� 3BLBNMBSð� EPÞSVEBO�
WFZB�TVCMJNJOBM�PMBSBL�CJSMFĝUJSJQ�
BMHð� ZBSBUNBZB� ¦BMðĝBO� LJĝJ� LV-
SVNMBSB� Hµ[� B¦UðSNBZBO� N»MLJ�
BNJSMFS� QBOLBSUMBSð� HFDF� ZBSðMBSð�
µ[FM� UJN� FĝMJÞJOEF� WJO¦MFSMF� TµL-
U»S»ZPS��ĜFZ�/&3&%&���
Ţ� Ayasofya başimamı “istifa” 

etti. Göreve getirildiğinden bu 

yana gündeme ilişkin politik de-

meçler (fetvalar) veren Boynu-

kalın, kah Kuran’ın aileyi yönetme hakkını erkeğe verdiğini, kah 

faiz tartışmalarına girdi. Son olarak yeni Anayasa hamlesinde 

“anayasada İslam olsun” diyerek planı erken ifşa edince yerinden 

oldu. Ancak, ne iktidarın ne de Diyanet’in farklı düşündüğünden 

değil. 

Ţ��TL»EBS�ïM¦F�4BÞMðL�.»E»SM»Þ»�¦BMðĝBOMBSðZMB�JGUBS�ZBQBO�&SEPÞBO�
ŝ7FSEJLMFSJ� N»DBEFMF� JMF� )BLLB� Z»S»ZFOMFS� JOBOðZPSVN� LJ� TFWHJMJ�
1FZHBNCFSJNJ[MF�LPNĝV�PMBDBLMBSEðS���»OL»�POMBS�CV�N»DBEFMFZJ�
CVOVO�J¦JO�WFSEJMFSŞ���UF�UBSBG�HBSBOUJ�BNB�CV�E»OZBEB�IBLMBSðOð�
µEFZFNFZJ[�µEFNJZPSV[�EB�[BUFO��
Ţ� Türkiye ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. 

İmzalanmasından bu yana cemaatlerin hedefinde olan sözleşme 

için Soylu; "Biz EGEMEN devletiz. İstediğimiz sözleşmenin altına 

imza atarız, istediğimizden çıkarız.” Erkek EGEMEN.

Ţ�ïOHJMUFSFśEF�IBTUB�PMBO�CJS�",1śMJOJO�BNCVMBOT�V¦BLMB�5»SLJZFśZF�
HFUJSJMEJÞJ�H»O�IBTUBOFMFSEF����H»O�CPZVODB�ZBUBDBL�ZFS�CVMBNB-
ZBO�"TMð��[LðTðSMBS�BLDJÞFS�SBIBUTð[MðÞðOEBO�IBZBUðOð�LBZCFUUJ��
Ţ Libya’ya 150 bin doz aşı gönderileceğini açıklayan Erdoğan’dan 

bir hafta sonra ikinci açıklama Fahrettin Koca’dan. “Aşı bulmakta 

zorluk yaşıyoruz”. 

Ţ� :BOMðĝ� JUIBMBU� WF� »SFUJN� QPMJUJLBMBSðZMB� ¦»S»NFLUF� PMBO� TPÞBO�
WF�QBUBUFT�I»L»NFU�UBSBGðOEBO�TBUðO�BMðOBSBL� JIUJZB¦�TBIJQMFSJOF�
ŝUµSFOMFŞ�EBÞðUðMðZPS��#BZSBLMBSMB�EPOBUðMBO�LBNZPOMBS�JM�JM¦F�HJSJĝ-
MFSJOEF� WBMJ�LBZNBLBNMBSMB� LBSĝðMBOðZPS�� "ĝðEBO� VNVEVOV� LFTFO�
WBUBOEBĝ�TPSVZPS����EP[�QBUBUFTJ�OF�[BNBO�PMBDBÞð[�
Ţ� Erdoğan’ın insan/beyin göçünün tersine döndüğü yolundaki 

açıklamasından hemen sonra binlerce kişinin belediyeler üze-

rinden yapılan kültürel vb. programlarla Almanya’ya gittiği, pa-

saportların da insansız olarak döndüğü anlaşıldı. Böylece hizmet 

pasaportunun turuncu botlardan daha güvenilir olduğu anlaşıldı.
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