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•İstanbul’da deprem, hükümet stabil. 99 depreminden hiç 
ders çıkarılmadığı ve tedbir alınmadığı bir kez daha açığa çıktı. 
İstanbul’daki büyük çaplı 470 toplanma alanı sayısı 77’ye düşmüş. 
Alanların çoğu AVM ve rezidansa dönüşmüş. Kendiliğinden. Moral 
bozmayalım onbinlerce toplanma alanımız daha var(mış)! 
•Hande Fırat “Fotoğraflarını gördük ama ticari sır olduğu için 

paylaşamıyoruz“ dedikten sonra arabayı değil, yerli ve milli arabayı 

bir grup yandaş ile beraber bilgisayardan izlediği görüntüyü sosyal 

medyayla paylaştı. Alay konusu da oldu gündem de ! 

•Sağlık Bakanlığı’nın duyurmadığı kanser raporunu açıklayan 
Bülent Şık, 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. “Söyleyin doktor neyim var?", 
“Söyleyemem!..Şeyiniz var işte..Şey olmuşsunuz!..
•Diyarbakır HDP il binası önünde, çocuklarının dağa kaçırıldığını ve 

geri istediklerini belirten annelerin eylemi sürüyor. İstanbul AKP İl 

binası önünde ise askeri okul öğrencilerinin anneleri çocuklarına 

özgürlük istiyor. Beyoğlu’nda bir sokağa sıkıştırılan anneler ise 

kaybedilen çocuklarına “mezar” istiyor. Anneler acılarını haykırıyor 

ama siyasiler yalnızca bazılarını duyuyor.  Oysa hepsinin sesi aynı 

yürekten çıkıyor. 

•AKP’den torpilli Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen’de şube 
başkanlarının maaşı net 14 bin liraya yükseldi. Şube böyle olunca 
Merkezde şöyle oluyor; Genel başkan Semih Durmuş’un maaşı 26 
bin TL. Sağlık personelinin 4 bin, doktorun 8 bin TL aldığı ülkemizde. 
•RTÜK sansürü, otosansürü zenginleştirdi. Yabancı bir yemek 

programında, yemeğe misafir gelen ve birbirini “eşim” diye tanıtan 

iki erkek, çeviride” kuzenim” oldular. RTÜK, genel ahlakı ve “Türk” 

aile değerlerini korumak için çırpınıyor. 

•Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (Böyle bir üniversite varmış) 
“bilimsel” kongrelerini özel bir şirkete yaptırdığı ortaya çıktı. Şirket, 
2018 yılında değişik konularda birçok kongre düzenleyerek bilim 
dünyasına ve akademisyenlere büyük katkı sağladı. 
•Şirketleşme ve ticarette üniversiteler yarışıyor. Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi’nde stant açma bedeli 750 TL. Eskişehir 

EMO şubemizin EMO-GENÇ tanıtımı için açmak istediği stant için 

rektörlük 750 TL bedel istedi. Ver parayı kur ilişkiyi.   

•Ordu’nun Perşembe ve Fatsa ilçeleri arasındaki kalan “Delinin Dağı” 
nın 1993 yılında, “güneşi engellediği” gerekçesiyle 50 mt kesilmesi 
kararlaştırılmıştı. 30mt kesildikten sonra değişik gerekçelerle 
kesimin durduğu Yalıköy beldesinde, yurttaşlar kalan 20 mt için 
imza topluyorlar. Gerekçe “romatizmadan kurtuluş“ 
•Orman yangınlarında kullanılmasına hurda oldukları gerekçesiyle 

izin verilmeyen THK uçakları Teknofest’te söndürme gösterisi 

yaptılar. Hurdaların sosyal medyaya düşmesi sonrası ise uçaklar 

apar topar Teknofestten çıkarılarak Ankara’ya gönderildi. 

•İBB’den haberler. İspark’tan ücretsiz ve indirimli yararlanan 60 bin 
araç olduğu tespit edilmiş. Buna İBB’ye ait alanı ücretsiz otopark 
olarak kullanan Yeni Şafak gazetesi dahil değil. Şaşırdık mı? 

•İTÜ Elektrik Mühendisliği mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar, 

İstiklal caddesinde otururken para isteyen kişilerce bıçaklanarak 

öldürüldü. Genç yaştaki sanığın yaralama, madde kullanımı, 

tehdit ve gasp suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Geleceğimiz, 

gençlerimiz. İki genç ! 

•Yatılı kuran kurslarında cinsel istismar sıradanlaştı. Bu kez Fıkıh-
Der isimli yatılı kuran kursunda 30 öğrenciye zincirleme cinsel saldırı 
ve şiddet suçu. Telaşa gerek yok. Basında (yandaş) yer almadı. 
•Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde şüpheli şekilde ölen Özbekistan 

vatandaşı Nadira Kadirova’ya şüpheli soruşturma. Polis tanıkların 

ifadesini almazken, savcıdan fuhuş suçlaması, acele otopsi ve 

defin. #Nadirayaneoldu.
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