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• Erdoğan, işadamlarına seslendi. “OHAL sayesinde grev 
tehlikesini engelliyoruz”. DİSK açıklamaya tepki gösterirken, 
AKP döneminde en hızlı büyüyen “sendika” HAK-İŞ'den ses yok.

  

• Türkiye son 2,5 yılda Hollanda’dan 86 milyon dolarlık çiçek 
satın aldı. Sezgin Tanrıkulu’nun “çiçekleri hangi belediyeler 
aldı” sorusuna, Gümrük Bakanı “devlet sırrı“ diyerek yanıt 
vermedi. 
• AKP‘siz FETÖ masalı anlatıladursun, Fetullah Gülen kendisiyle 
görüşenleri açıkladı. Hemen inkarlar başladı. Görüşmeyenlerin 
listesi daha kısaydı, keşke onu açıklasaydı.
• Türkiye Gençlik Vakfı’nın yaz spor okulları her türlü spor 
etkinliğiyle devam ediyor. Basket sahasında namaz, voleybol 
sahasında kuran okuma, havuz kenarında rabia ! 
• Fatih Terim efsanesi “gazoz” oldu. Damatlarıyla kebapçı 
basan Terim, tepkiler büyüyünce, önce “istifa ettim” dedi sonra  
“atıldım”. Son cümle memlekete 3,5 milyon Euro’ya mal oldu. 
Tazminat dışında bonus da var. 15 ay “işsizlik” maaşı.
• Cihat müfredata girdi, şimdi sıra meşruiyet oluşturmakta. 
AKP‘li Çamlı “Cihat bilmeyen çocuğa matematik öğretmek 
faydasız”. 

• Tutuklu Cumhuriyet Gazetesi yazar ve çizerleri 9 ay sonra 
“mahkeme“ karşısında. Savcının iddianameyi okumadığının 
anlaşıldığı duruşmada tarihe geçecek savunmalar yapıldı. 
Ahmet Şık demokrasi dersi verdi. Ama mahkeme sınıfta kaldı. 
Sanıkların 7‘si salınırken 4 kişinin rehinliğine devam. Havuz 
medyası davayı haber yapmazken bazıları da suç uydurmaya 
çalıştı. Havuzda son durum. “İçerde gazeteci yok” tan “dışarıda 
gazeteci yok”a.
• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan’ın örnek bir 
bakan olacağı göreve gelir gelmez belli oldu. Ailesine “gül gibi 
bakan” Bakan’ın kardeşleri, Büyükelçi, meclis üyesi müsteşar 
yardımcısı ve BTK başkanı. Önce ailenden başla. 
• Kamuda bir tarikat “gidiyor” birden fazlası geliyor. Bu 
kapsamda Sağlık Bakanlığı da menzil tarikatına emanet. “Açılın 
ben menzilciyim”.
• Yeni yurt yönetmeliğine göre iki kişilik odalar sakıncalı ilan 
edilerek odaların üç ya da tek kişilik olması istendi. Nedir ya 
sizin aklınızdaki sakınca! 
• Erdoğan Almanya için yine konuştu. ”Hasbelkader 
yakaladıkları zenginlikle şimdi tehdit etmeye kalkıyorlar” 
Ertesi gün 1000 MW GES ihalesini hasbelkader geliştirdikleri 
teknoloji ile Siemens kazandı. Damat Bakan; ”ihale Türk-Alman 
dostluk ve işbirliğinin somut bir göstergesidir".  
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