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• İstanbul ve 

Antalya’da 4’er 

kişilik iki aile yok-

sulluktan siyanür 

içerek yaşamlarına 

son verdi. Bu top-

lumsal histeriye 

hükümetten ön-

lem! Siyanür satış-

ları denetim altına 

alınacak. Diğer 

yöntemlere geçin. 
• 40’dan fazla 
gazeteciyi işten 
atan ardından 
istifalarla sarsılan 
Türk basınının 
amiral gemisi 
Hürriyet gazetesinde yeni yayın yönetmeni Ahmet Hakan oldu. 
• Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için “tutturmuşlar bir erken 

emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı” dedi. 

Demece yalanlama gelmedi!

• Cumhurbaşkanlığı uçağının gedikli üyesi Sabah gazetesi yazarı 
Hilal Kaplan’ın Amerika’daki basın toplantısında sorduğu soruya 
Trump’tan karşı soru. “Gazeteci olduğundan emin misin”. Bizdeki 
gazetecilerin aksine, duran saat misali Trump bile bir kez doğruyu 
söyleyebiliyor.
• Sağlık Bakanlığı tamam, sıra İçişleri’nde. Emniyet teşkilatına 

giren Menzil tarikatında Semerkant ve Buharacılar kavgası çıktı. 

• İşsizlik %14’e çıktı. İşsiz sayısı geçen yıla göre 980 bin artarak, 4 
milyon 650 bin kişi oldu. Ekonomi tıkırında. 
• 24 Kasım Öğretmenler Günü töreninde Konya Valisi Toprak, 

konuşma yaptığı salondaki öğretmenin oturuşunu beğenmedi. 

“ Sen öğretmen misin? O zaman öğretmen gibi otur da görelim” 

dedi. Tepkiler üzerine kişinin öğretmen olmadığını iddia etti. Sen 

vali misin? O zaman vali gibi davran.

• Diyanet TVde yayınlanan Cuma Hutbesi’nde maddi ve 
manevi sıkıntıların alın yazısı olduğu belirtilerek “acınızı isyana 
dönüştürmeyin” uyarısında bulunuldu. 10 bakanlık bütçesini geride 
bırakan bütçe ile maddi sıkıntı yok. Biraz manevi sıkıntı da çekilir 
artık.  

• Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçe 
teklifi görüşmeleri sırasında Bakan Fahrettin Koca, sunumunun 
ardından yanında getirdiği bürokratlar tarafından alkışlandı. Koca, 
amigolarından rahatsız olmasa da oturuma tepkiler üzerine ara 
verildi.
• Muğla’nın Milas ilçesinde CHP’den belediye başkan adayı iken 

istifa ederek AKP’den adayı olan Barış Sağlak seçimi kazanamadı. 

Ama yine de kazandı. Sağlak, artık Muğla İl Tarım ve Orman 

Müdürü. 

• Yeni yıl geliyor. Zamlar ve yeni vergiler (dijital hizmet, konaklama, 
değerli konut vs) halinde başladı.

• Şair ve Yazar Haydar Ergülen’in İzmir Atatürk Lisesi’nde yapacağı 

izin alınmış etkinlik İzmir İl Milli Eğitim Müdürü tarafından iptal 

edildi. Lise ders kitaplarında eserleri bulunan Ergülen’in uçaktan 

inmesinden sonra verilen karar, Meclise de taşındı. Bu Müdürü 

takip edin büyük adam olacak.

• Tüm dünyada alışverişlerde indirim ve kampanya günü olarak 
bilinen ve yüksek satış oranları ile ticareti büyüten “black friday” 
geçen yıl ülkemize de taşınmıştı. Ancak Diyanetin “kara” ile 
“cuma”nın yanyana gelmesinden duyduğu rahatsızlığı hutbeye 
çevirmesi sonrası bu sene “müthiş” oldu, “efsane” oldu, “sürpriz” 
oldu ama kara olamadı. Sermaye için isim fark etmez satış olsun da.
• Cemaat ve vakıflara teslim edilen MEB devamsızlık yapan 

öğrenciden para alacak.
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