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•Ankara-Konya seferini yapan YHT ray kontrolü yapan 
kılavuz trenle çarpıştı. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti. Kaza 
sonrası yetkililer, "Sorumlular bulunacak” derken, dünyada 
sinyalizasyonsuz çalışan tek hızlı trenin bizimki olduğu 
ortaya çıktı. Hem de sinyalizasyon parası ödenmişken. Zaten 
sinyalizasyon da olmazsa olmaz bir şey değil(miş). 
• Fransa’da kimsenin tercüme “edemediği” gösteriler 
sürüyor. Bazıları göstericileri apolitik bulurken bazıları 
vandal etiketi yapıştırıyor. Yandaş medya polis şiddetini 
manşetlere taşırken, tek bir gösterinin bile yasaklanmadığını 
ve terörle ilişkilendirilmediğini görmüyor. Hiç kimse sarı 
yeleklerin karşısına kara gömlekleri çıkarmıyor, kimsenin 
zorla tuttuğu bir “yüzde” yok. Fransa seçimini değiştirmek 
istiyor, demokrasinin yalnızca sandık olmadığı bilerek. Eşitlik, 
Kardeşlik ,Özgürlük. Hiç olmazsa özgürlük diyerek.

• Yerli insansı Robot Mini 
Ada görücüye çıktı. Çıktığı 
gün sahneden düşüp 
parçalandı. 
• Sanmayın ülkemizde 
trenler yalnız “hızlı “olunca 
kaza yapıyor. Ay geçmiyor 
ki, İstanbul’dan bir tramvay 
kazası haberi gelmesin. Ya 
raydan çıkıyor, ya çarpıyor. 
Bu kez Kabataş-Bağcılar 

hattında, tramvaylardan biri raydan çıkarak karşı yönden 
gelen tramvaya çarptı. Seferler durdu, yolcular iki durak arası 
yayan. 
• Ayın "in" Gazetecileri: Fatih PORTAKAL, Necati DOĞRU, Emin 
ÇÖLAŞAN
Ayın "in" Siyasetçisi: Sırrı Süreyya ÖNDER
Ayın "in" Sanatçıları : Müjdat GEZEN, Metin AKPINAR 
• Dünyanın “en büyük”ü olan İstanbul havalimanı sular 
altında. Bir an önce tamamlanması uğruna sayısız iş kazası ve 
iş cinayeti yaşanan havalimanında çözülmeyen yolcu ulaşımı 
da eleştiriliyordu. Müteahhit firma yağmur sonrası yaptığı 
açıklamada ulaşımın kara değil, deniz yoluyla sağlanacağını 
açıkladı.

•Kılıçdaroğlu’na bir Man Adası cezası daha: 190 bin TL. Erdoğan 
ve yakınlarına hakaretten kesinleşen toplam tazminat miktarı 
1 milyon lirayı geçti. Türkiye’de muhalefet otomatik faturalı. 
Kimine tazminat, kimine hapis düşüyor.
• Zeybekçi AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı. 
Adaylığının açıklanması sonrası ilk demeç: İzmirli’nin 
rakısına dokunmayacağız. Gerçi Denizli’de dokunmuş, tüm 
içkili mekânları şehir dışına çıkarmıştık ama, unutulmuştur 
herhalde.” 

• Çevre için büyük “hamle”. 
Naylon poşetler 1 ocaktan 
itibaren ücretli oluyor 25 
krş !!! 
• Kasım ayı enflasyonunda 
1,44 gerileme açıkla-
masının ardından yapılan 
ankette %88 oranında 
inanmıyorum çıktı. Göre-
ceğiz 31 martta!
• Sağlık Bakanlığı, 
doktorların hastanelere 
30 dakika mesafede 

ikamet etmesini isteyen genelge yayınladı. 30 dakika içindeki 
ulaşımın yaya mı, Yüksek Hızlı Tren mi olduğu ise belirsiz. 
• Üzerinden geçmediğimiz köprüler için müteahhit firmalara 
geçiş garantisi olarak 4 milyar 500 milyon TL ödeme yapıldı. 
Köprüden geçene kadar dayı desek de, dayı köprüde 25 yıl 
bizi bekleyecek. 
• Kuzey Marmara 
Otoyolunda viyadük 
çöktü. 30 metre yüksek-
likte çalışan 7 işçi enkaz 
altında kaldı. 
•Meyve olarak 
faydalanmayı bir türlü 
akıl edemediğiniz 
portakal yine politikanın başköşesinde. Hollanda krizinde 
bıçaklanarak ağır yaralanan portakal bu kez gazeteci Fatih 
Portakal’ın şahsında hedefte. “Birileri çıkmış portakal mıdır, 
mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor” 
• TAV İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, gelecek dönemde 
Balkanlar ve Afrika’da yatırıma ağırlık vereceklerini açıkladı. 
(iyi olur, biraz rahatlarız belki). Şener, “7 ülkede 18 havalimanı 
işletiyoruz, ama her ülkenin kendine göre kanunları var. 
Yatırım yaptığınız ülkenin başbakanını, ulaştırma bakanını 
tanımanız lazım” Niye tanımanız gerekiyor ki?
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