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• ABD’nin besleyip 
büyüttüğü Bağdadi, 
Usame Bin Ladin 
benzeri sansasyonel bir 
operasyonla öldürüldü. 
Açıklama, Obama gibi 
medyatik biçimde 
Trump tarafından 
yapıldı.
• Trump, “Petrolü 

güvenceye aldık, 

askerimiz eve 

dönebilir”. Barış pınarı 

sizin olsun, petrol 

pınarı bize yeter.

• Çanakkale’de eşiyle Kürtçe konuştuğu için soda şişesiyle darp 
edilen 72 yaşındaki Ekrem Yaşlı’nın şikâyeti “soyut iddialara somut 
delil bulunmadı” denilerek kapatıldı. 
• Sigara yasakları genişletiliyor. Çünkü Rize tanıtım günlerinde 

sigaranın “haram ve günah” olduğu bulundu. 

• 2008 yılında plastik poşeti yasaklayan Ruanda, şimdi de tek 
kullanımlık plastikleri yasaklıyor. Poşetin 1 liralık kısmında olan 
Türkiye’nin Ruanda ile arasındaki fark 10 yıl. 

• Haydarpaşa ve Sirkeci Gar ihalesinde komik son. İBB ihaleden, 

sözleşmede “ortaklaşa ve birlikte” kelimelerini kullandığı için 

elendi. İhale, Okçular Vakfı'nın genel müdürlüğünü yapmış eski bir 

İBB çalışanına ait şirkete verildi. 

• Dünya mirası kapsamında yer alan Kapadokya'daki Göreme 
Vadisi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla millî park statüsünden çıkarıldı. 
Yetmedi, İBB’nin İstanbul Boğazı’na ait imar planı yapma yetkisi 
Cumhurbaşkanlığı’na devredildi. Sıra tüm ülkenin imar yetkisinin 
devrinde. 
• Yapılan bir araştırmada en az güvenilen mesleklerde ilk iki sırayı 

siyasetçiler ve imamlar aldı. Türkiye’de her 100 kişiden yalnızca 

12’si din adamlarına güveniyor. Parayla güvenin kimde olduğu belli 

olmuyor. 

• Yıllardır her türlü takdire mazhar olan Hamidiye Su, İBB seçimlerinin 
kaybedilmesinden sonra gözden düştü. THY’nin alımdan vazgeçmesi 
üzerine havadan yere inen Hamidiye suyu halkla buluştu. Satışlar 
rekor kırdı. 
• 16 sanıklı Gezi davası 8 ekimde başladı. Gezi neydi? Gezi iyilikti, 

dostluktu. Gezi umuttu, emekti. Gezi davası neydi? İntikamdı. 

• YÖK, 14 bölümde yetenek sınavını kaldırdı. Gerekçe fırsat eşitliğini 
sağlamak. Güzel Sanatlar Memuriyet Fakültesi sınavı! Aynı anda 172 
üniversitenin 70’inde doktora mezunu öğrenci sayısının 5 ve altında 
olduğu açıklandı. 37 üniversitede ise doktora mezunu (YÖK) yok. 

• 4 yılı aşkın süredir tazminatlarını alamadıkları için Ankara’ya 

yürüyüş başlatan Soma maden işçilerinin yürüyüşü Jandarma 

tarafından engelleniyor. 

• Gökçek’in Jurassic Park filmine öykünerek yaptırdığı Anka Park’ın 
750 milyon dolara mal olduğu açıklandı. Oysa film yalnızca 63 milyon 
dolara çevrilmişti. Gökçek ne filmler çevirmiş!
• Savaş mı Operasyon mu? Bitti mi, ara mı verildi? Haberler... 

Haberler….

“Suriye’yi yeniden inşa sürecinde pastadan büyük pay alıyoruz.” 

“Devlet sivillerin hayatını korumak zorunda değildir”. “ İçimiz yana 

yana evet dedik”. “ABD ile yıkılmaz bir bağımız var”. “Bazen çocuk 

gibi kavga etmelerine izin vermelisiniz”. “Dünyaya diz çöktürdük”. 

“Mektubun üslubu Trump’ı bağlar”.

• Hak-iş Konfederasyon başkanı kendine 1,5 milyon lira değerinde 
makam aracı aldı. MİRAS DEĞİL (işçinin) ALINTERİ. 
• Elektriğe Doğalgaza Ulaşıma ZAM! 
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