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•Man Adası belgelerini görmeden kâğıt parçası ilan eden 
yandaş medya belgelerin paylaşıldığı sırada yayınlarını 
kestiler. 
•Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretinde “Lozan güncellenmelidir” 
açıklamasıyla aynı anlarda başka güncellemeler de yapıldı. 
“Bahçeli OS 11.2’yle Uyumlu Hale Geldi.” “Atatürk Bildirimleri 
Sıklaştırıldı”. “Belediyelere el koyma kapasitesi genişletildi.” 
“Torba özellikler eklendi.”
•İsrail’in Kudüs’ü başkent ilan etmesi, Trump’ın da ABD 
elçiliğini Kudüs’e taşıma kararına karşı toplanan İslam İşbirliği 
Teşkilatı’na katılım düşük profilli oldu. Toplantıdan Doğu 
Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak tanıma kararı çıkarken, 
ABD ve İsrail’e karşı somut bir yaptırım yok. Sonuç; Batı Kudüs 
kabul. Filistin yine yalnız. 

•Prof. Dr. Mehmet Okuyan, cennetteki hurilere açıklık getirdi. 
“Huriler arkadaş olarak var, cinsel birliktelik için değil. “
•Erzincan Orduevi’nde bir kediye işkence yaptığı görüntülere 
Türkiye’yi kilitleyen ancak serbest kalan Taner H. 20 gün sonra 
polisle tartışınca mukavemetten tutuklandı!

•Rıdvan Dilmen, “İdam meclisten geçsin, önüme gelsin 
ben onaylarım” diyen Erdoğan’da “parkasız Deniz Gezmiş 
görüyorum” dedi. Biz Rıdvan’da bir şey görmüyoruz. 
•Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden Doğu Karadeniz Bölgesi’ne 
ilgi hızla artıyor. İlgi sonrası Trabzon’a direk uçuşlara Bahreyn 
ve Katar da katıldı. Biz ilginin arttığını ormanlar üzerinden 
uçakla arsa bakıldığında, kış günü Karadeniz’de orman 
yangını çıkabildiğinde anlamıştık.   
•ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
ilan ettikten sonraki en radikal eylem İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin yeni başkanından geldi. Şişli-Mecidiyeköy 
metro hattındaki Trump Alışveriş Merkezi‘ne ilişkin 
yönlendirme tabelaları söküldü. Tabelalar sökülse de yolları 
Trump’a çıkıyor.    

•Bursa ve Malatya’dan sonra Maraş Belediyesi de kadınlara 
özel ulaşım aracını hayata geçirdi. Otobüsler 2 hatta 
çalışacak ve yalnızca kadınlar kullanabilecek. Son sefer saat 
19.00. Sonra kadınlar evlerine. 
•Türkiye’nin yapımı devam eden en büyük konsol viyadüklü 
köprüsü olan Siirt’in Pervari ilçesindeki Beğendik Köprüsü 
çöktü. Sebep mukadderat. Köprü en büyük “konsol viyadük  
köprü“ ödülünü alamasa da en çabuk çöken köprü ödülünü 
kaptı.
•Cibuti Cumhurbaşkanı Ankara’da. Temaslarda bulunmak 
üzere Türkiye’ye gelen Guelleh, törenle karşılandı. 
Görüşmelerde siyasi, ekonomik , kültürel ve tarihi ilişkiler 
masaya yatırılacak !!!! Cibuti’nin yerini, kültürel ve tarihi 
ortak geçmişimizi bilen var mı ? 
•İran eski cumhurbaşkanı Haşimi’nin kızı Faize Haşimi, 
başörtüsünün zorunlu kılınmasına karşı olduğunu 
belirterek,”40 yıllık mecburiyet işe yaramadı” dedi. 
•Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu; “İşçi ve 
İşverenden fedakârlık bekliyoruz”. 
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