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• AA ve İHA tarafından servis edilen “yerli imkanlarla anakart 

üretti” haberi yalan çıktı. İki yıllık bir ekip çalışmasıyla Sanayi 
Bakanlığı gözetiminde üretildiği iddia edilen kart Çin malı imiş. 
436 bin TL hibe alan ve 120 USD ye Aliexpress’te satıldığı anlaşılan 
kartın özgünlüğü etrafına yerleştirilen 10 TL’lik şerit LED.  Haber 
kaldırıldı, yerli ve millilik kaldı.

• Dokuz Eylül Üniversitesi akademik yılı açılışı 
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafında yapıldı. Erdoğan 
Türkiye’deki üniversitelerin dünyada ilk 500 içine 
girememesinden şikayet ederek “nasıl oluyor” diye sordu. 
Karşısında, bir süre önce rektör atadığı, yıllarca AKP genel 
başkan yardımcılığı yapmış 22. ve 23. Dönem İzmir milletvekili 
Nükhet Hotar oturuyordu. “Sakın, sizin eseriniz olmasın.”

• Saray’da ağırlanan TESLA CEO’su Elon Musk Türkiye’deki 
yatırımlarını durdurma kararı aldı. Ziyaret sonrasında TESLA’nın 
satış ve servis hizmetine başlayacağı ve ilk mağazasının da ZORLU 
Center olacağı açıklanmıştı. 

• Arda Turan evli bir kadını taciz edip kocasına kafa attıktan 
sonra belinde silahla hastane bastı. Biz sporcunun sarhoş ve 
tabancalı olanını severiz. 

• Hülya Koçyiğit ve Orhan Gencebay’ın da aralarında 
bulunduğu isimlerden oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Politika 
Kurulları, 76 kişiyle işe başladı. Maaş ise mütevazi; 11bin 800 TL.

• Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu’na nikah işlemleri 
için giren gazeteci Cemal Kaşıkçı binadan çıkamadı ya da sağ 
çıkamadı. Ölümü, inkarlar sonrası en yukarıdan kabul edildi. 
Türkiye kendi topraklarındaki cinayete seyirci olurken ABD 
ise seyirciden fazlası. “Bu olay yüzünden Suudi Arabistan’dan 
uzaklaşmak istemiyoruz” satılacak silahlar var. 

 • Papaz kaçtı. ABD ile gerilim kaynağı olarak siyasette iki tarafa 
da iş yaptıran Brunson, ekonomik kriz nedeniyle ilişkilerin yeniden 
ve yeniden (sonraki atarlanmaya kadar) sıcaklaştırılmasına paralel 
salıverildi. Uğruna akıllı telefonlar parçalanan dava, gizli-gizsiz 
tanıkların, “Siz beni yanlış anlamışsınız. Dua evinde gördüklerim 
Kürtler, Fetöcüler falan değil Kore’lilerdi, pasta da PKK değil Kore 
bayrağıydı” diye ifade değiştirmesiyle tek perdede bitti. Brunson’u 
ABD’ye götürecek uçağın izninin bir gün önceden alındığı iddia 
edilirken, Trump “kesinlikle fidye ödemedik” dedi. Karar öncesi 
hakimin değiştiği mahkemede adalet de böylece tecelli etmiş 
oldu. 

• Bedelli askerlik için rekor başvuru. Sayı 700 binle nerdeyse 
askerlik yapacakların sayısına ulaştı. En büyük asker bizim asker 
kredi kuyruğunda. Afrin’e gitmek için dilekçe veren MHP Bolu İl 
Başkanı Adem Evcil, bedelli askerlik için Amasya’da. 

• Emeklilikte yaşa takılanların emekli edilmesine son 
nokta Erdoğan’dan. “Emekli olacaklar gidip başka bir işte 
çalışacaklar. Çift dikiş maaş alacaklar” Eski siyasetçi, eski 
milletvekili emekli bürokratlara koltuk hediye edilen çift 
dikişçilere söz yok. 

• Uğruna 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın İstanbul’a taşındığı 
3. Havalimanı, İstanbul ismiyle açıldı. Cumhuriyete armağan edilen 
yolcu garantili havaalanı açılırken, inşaatı yapan işçiler ile Devrimci 
Yapı İşçileri Sendikası Başkan’ı cezaevindeydi. Atatürk havalimanını 
kapatacak ve yıllık yolcu kapasitesi bakımından yalnızca 10 milyon 
kişi fazla olan bu havalimanındaki yüzlerce yanlışı bulmakta bize 
kalıyor. 

• Türkiye’de herşey açık, ama herşey gizli. Gizli zam, gizli 
tanık, gizli iş cinayeti, gizli delil, gizli kararname, gizli harcama, 
gizli anlaşma, gizli pazarlık, gizli işsizlik. Şeffaf demokrasi!

• Başbakanlıktan bir türlü Meclis Başkanlığı’na geçemeyen 
Binali Yıldırım yurt gezilerini sürdürüyor. Yıldırım, “Hanımlara para 
veriyorsunuz bizle evlenmiyorlar” diyen yaşlıya hak verdi. “Oy 
versinler yeter.”

• “Ticari zam yapma” devri sürüyor. Reyonlar zabıtalar 
kontrolünde, elektrik, doğalgaz kontrolsüz. Son zamlarım 
şampiyonu ise bebek bezi ve bebek maması.
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