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Ţ� $VNIVSCBĝLBOð� &SEPÞBOśðO� µ[FM� V¦BLMB� ,BUBSśB� HJEFSFL� J[MFEJÞJ�
ŻOBM�NB¦ðOð�LVQBZð�LB[BOBO�"SKBOUJOśJO�%FWMFU�#BĝLBOð�'FSOBOEF[�
FLPOPNJL�LSJ[�TFCFCJZMF�FWJOEF�J[MFEJ��"ZðQ�FUNJĝŝJUJCBSEBO�UBTBSSVG�
PMNB[Ş�
Ţ�Afganistan’da kızların okuması yasaklandı. Kararı açıklayan Tali-

ban sözcüsü Suhail Shaheen’in kızlarının ise yurt dışında okuduğu 

ortaya çıktı. “Sizi okutmak için çalışıyorum!” 

Ţ�4F¦JN�µODFTJ�CBMBZð�� ï¦FSJEF� Jĝ¦JZF�FNFLMJZF�ŝN»KEFMFSŞF�EðĝBSð-
EB�JTF�ŝLPNĝVMBSMB�L»TM»LŞ�PMNB[B�EµO»ĝ��"NB�CV�LF[�ZBOMðĝ�IFTBQ��
&NFWJ�$BNJJśOEFO�EµOE»��3FVUFST�"KBOTð��&SEPÞBOśðO�&TBEśMB�TF¦JN�
µODFTJ�HµS»ĝNFL� JTUFEJÞJOJ�BODBL� JTUFÞJOJO�LBCVM�FEJMNFEJÞJOJ�EV-
ZVSEV�
Ţ�İBB Başkanı İmamoğlu’na “ahmak” sözcüğünden verilen 2 yıl 7 ay 

hapis cezası ve siyasi yasak kararı bu kez geri tepti. Siyasi rakiple-

rin yargı yoluyla saf dışı edilmesinin yeni örneği Saraçhane’de des-

tek ve adalet için buluşan 200 bin kişi tarafından protesto edildi.

Ţ� (µSFW� T»SFTJ� EPMNBL� »[FSF� JLFO� :4,� #BĝLBOð�.VIBSSFN�"LLBZB�
ZBSHðEBLJ� ïNBNPÞMV�EBWBTð� JMF� JMHJMJ�LPOVĝUV��ŝ$F[B�BMðSTB�TF¦JMNFTJ�
EVSVNVOEB�NB[CBUBTð�WFSJMNF[Ş��#PĝVOB�TF¦NFZJN�BNB�CFO�CFMLJ�
",1�EFO�BEBZ�HµTUFSJMJS�NJMMFUWFLJMJ�PMVSVN�
Ţ� 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan emek-

li korgeneral Vural Avar 85 yaşına cezaevinde hayatını kaybetti. 

Tepkiler sonrası Cumhurbaşkanı’nın kişisel af hazırlığında olduğu 

açıklandı.�
Ţ�&SEPÞBO�UBSUðĝNBMð�NBILFNF�LBSBSMBSðOðO�TðLMBĝUðÞð�WF�Ið[MBOEðSðM-
EðÞð�CV�H»OMFSEF�LPOVĝUV��ŝ�O»N»[EFLJ�EµOFNEF�BEBMFUJ�EBIB�EB�
E»[FMUFDFÞJ[Ş�:FOJ�IBQJTIBOFMFS�ZPMEB��
Ţ Siirt Pervari’de 12 yaşında evlendirilen, 13 yaşında anne olan, 14 

yaşında “intihar etti denilen Kader Ertem isimli çocuğun 2014 yılın-

da kayınpederi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.  

Ţ�"EBMFU�#BLBOð�#P[EBÞ��)JSBOVS�7BLGð�MJEFSJOJO�NFSLF[JOEF�ZFS�BMEð-
Þð�¦PDVL�JTUJTNBSð�TLBOEBMðZMB�JMHJMJ�TFTTJ[�LBMEðÞð�FMFĝUJSJMFSJOF�ZBOðU�
WFSEJ�� ŝ"EBMFU�CBLBOð�IFS�LPOVEB�LPOVĝNB[��#FOJN�Tµ[»N�ZBSHðZð�
FULJMFSŞ��4POSB�L»¦»Þ»O�Sð[BTð�WBSNðĝ�GBMBO�EFSJN�
Ţ�İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Avrupa uyuşturucu ile mücade-

leden vazgeçti”. Baronlar Türkiye’ye taşınınca mücadele sonlandı. 

Ţ� 5�ï,� WFSJMFSJOF� HµSF� ŝCJMF�� FOżBTZPO������� PMEV�� 'JZBUMBS� Ið[MB�
BSUNBZB�EFWBN�FEFSLFO�TV¦MV�CVMVOEV��ŝ��IBSżJMFSŞ�
Ţ Tekel, Gezi Parkı eylemleri, 10 Ekim katliamının da aralarında ol-

duğu çok sayıda toplumsal olay ve eylem hakkında belgesel yapan 

Sibel Tekin “terör örgütü üyeliği” şüphesiyle tutuklandı. Şüphe, bir 

jandarma aracının görüntülere dahil olmasından “oluşmuş.”

Ţ� &TFOMFS� #FMFEJZFTJ�
IJ[NFU� LBQTBNðOEB�
JM¦FTJOEF� ZBĝBZBO� ���
CJO�LJĝJZF�MPMJQPQ�ĝFLFS�
EBÞðUBDBL�
Ţ� “İstanbul’u kaybe-

den Türkiye’yi kaybe-

der” kabusu devam 

ediyor. İşe alımlarda 

tüm kamu kurumla-

rından farklı bir pro-

sedür izlemediğini defalarca açıklayan İBB’de “terörist” bulma so-

ruşturması tamamlanıp savcılığa iletildi. Üyelik olmasa da “irtibat 

ve iltisak” varmış. Bununla yetinmeyenler İmamoğlu’nun babası-

nın imam olmadığını iddia ettiler. Bu arada Soylu’nun yardımcısı 

Çataklı’nın kardeşi FETÖ firarisi çıkınca, 

Soylu da İmamoğlu’nun kendisini defa-

larca arayarak yardım istediği açıkladı. 

Aramalar  ise Cenab-ı hakkın kayıtların-

da imiş. (!)
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Ţ� Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank 

yılbaşında GETİR firmasına motokur-

yelik yaptı. Sipariş tesliminde kendisi-

ni tanımayan öğrenciye kızıp TOGG’u 

durduramazsınız dedi. Onlarca ölümün 

yaşandığı sektörde güvencesiz olarak 

çalışanların söz ve eylemlerini duymaz-

dan gelen Bakan’ın şovu tepki çekti. 

“GETİR”me Varank.  

Vendetta


