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Ţ� Erdoğan’ın Akşener’e ilişkin “Bay Meral” sözlerinden sonra 

Fethiye’de Din Kültürü Öğretmeni olarak “görev” yapan Yunus 

Taşkıran coştu. Sosyal medya hesabından silahlı fotoğraf payla-

şan Taşkıran, “800 metreden fazla yaklaşma” mesajı verdi. Di-

yanet İşleri Başkanının kılıç gösterdiği ülkede memurunun tüfek 

göstermesi normal.
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Ţ�Finans sermayenin son numarası bitcoin, umutsuz ve geleceksiz 

insanlar için yeni av alanı. Kısa süre önce Türkiye’deki 2 milyar 

dolarlık vurgunun dumanı tüterken dünyada da spekülasyonlar 

sürüyor. Daha önce 1,5 milyar dolarlık varlığını bitcoin’e yatırdığı 

söyleyerek tavan yapmasına sebep olan Elon Musk bu kez “Kripto 

para biriminin çevre için büyük bir bedeli olamaz” paylaşımını ya-

pınca bitcoin fiyatı 58 bin dolardan, 46 bin dolara indi. 
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Ţ Bu düzeni bir tripot ile bir kamera mı değiştirecek. Yıllardır 

söylenen ama çoğalmadan sönüp giden feryatlar, acılar Peker'in 

videolarında toplumu sarsıyor, yalnız ülkemizde değil dünyada 

izlenme rekorları kı-

rıyor. Ancak toplumla 

birlikte savcılar da 

yalnızca “seyrediyor.” 

Halk gür sesle gerçek-

leri istemedikçe ne 

yazık ki siyasiler ve 

sorumlular karanlığı 

koruyacak, o “tuğla” 

duvarda kalmaya de-

vam edecek. 
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Ţ�Her türlü uyarıyı görmezden gelerek yapımı sürdürülen Akkuyu 
Nükleer Güç Santralında üreteceği elektriğin %50sinin 2040 yılı-
na kadar 12,35 dolar cent’ten alım garantisi Bakan tarafından nor-
mal bulundu. Bu günkü piyasa koşullarına göre 3 katından daha 
fazla olan bedel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e 
göre "düşük bir bedele tekabül ediyormuş”
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Ţ�Peker’in monolog olarak çektiği tek kişilik 7. kasetinden sonra 
Soylu’dan da 1 kaset. Kasette gazeteciler de olmasına rağmen 
onunki de monolog oldu. Hiçbir soruyu yanıtlamayan Soylu, ad-
resi hep kendisi dışına yöneltti. Program çıkışı, sokağa çıkmanın 
yasak olmasına rağmen destek için gelen taraftarlarını selamla-
yarak onlarla diyalog yaptı.
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Ţ� Çalışma Bakanlığı’ndan alınan Zehra Zümrüt Selçuk, 
KARDEMİR’e yönetim kurulu üyesi oldu. Zümrüt, ayda 39 bin lira 
huzur hakkı alacakmış. Görevden alınırken neden Cumhurbaşka-
nına teşekkür ettikleri anlaşılıyor. 
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