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Ţ�5»SLJZF�(FO¦MJL�7BLGðśOðO�UBOðUðN�ŻMNJOEF�LVMMBOEðÞð�ŝ5�(7"śMðZð[�
#J[Ş�JTJNMJ�ĝBSLðOðO�(SVQ�:PSVNśB�BJU�ŝ�[H»SM»L�5VULVTVŞ�U»SL»T»O-
EFO�BZOFO�BMðOEðÞð�PSUBZB�¦ðLUð��:ðMMBSEðS�CBTLð�Hµ[BMUð�WF�UVUVLMBO-
NBMBSMB�N»DBEFMF�FEFO�(SVQ�:PSVNśVO�CFTUFTJ�ĝJNEJ�BTMB�PSUBLMBĝ-
NBZBDBÞð�CJSJMFSJOJO�NBSĝðOEB�ŝµ[H»SDFŞ�¦BMBDBL�BNB�CJ[�IFS�[BNBO�
BTMðOðO� JML� LðUBTðOð� IBUðSMBZBDBÞð[�� ,PS� CJS� BUFĝUJS� Z»SFÞJN� �� $PĝLV�
C»Z»UU»N�LPZOVNEB���0ÞVM� HJUNF�EFNFEJN���0NV[�WFSEJN�LBW-
HBTðOB�
Ţ�Trabzon Köprübaşı ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası bina-
sı yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Eyüp Emin Erdoğan yaşa-
dıklarını gazetecilere anlatınca şunlar oldu. Heyelan için gelmeyen 
AKP’li Belediye Başkanı Ali Aydın demeç sonrası anında geldi, va-
tandaşı tehdit ve darp etti, medyayı engelledi. Görevini yaptı. 
Ţ� &SEPÞBOśðO� TBIOFZF� ¦B-
ÞðSðQ� NJLSPGPO� V[BUUðÞð�
¦PDVL� ,ðMð¦EBSPÞMV� J¦JO�
ŝIBJOŞ�JGBEFTJOJ�LVMMBOEð�
Ţ� Ülkede cehalet kutsal-
laşırken, neredeyse kut-
sallar da günden güne 
masraflı oluyor. Karada 
Mercedes’ten ayrılama-
yan Diyanet İşleri Başka-
nı, Pakistan’a havada özel jetle uçtu. Tarifeli uçağı tercih etmeyen 
Erbaş ve ekibi önce Lahor’a ardından İslamabad’a geçti. Zoom’da 
yapılsa olmuyordu herhalde. Neyse ki fakir ülke değiliz.
Ţ�/FW�J�ĝBITðOB�N»OIBTðS�»TMVCVZMB�5»SL�UPQMVNVOVO�DJOTFM�ZBĝBNð-
OðO�USBWNBMBSðOð�LPSLVMBSðOð�OFĝFZMF�EJMF�HFUJSFO�WF�¦µ[»NMFS�TVOBO�
)BZEBS� %»NFO� WFGBU� FUUJ�� ,FNBMFUUJO� 5VÞDVśEBO� )BZEBS� %»NFOśF�
HF¦FO�CJS� LVĝBL� J¦JO� VOVUVMNB[�CJS� ĝBITJZFUUJ�� %FÞJĝUJSFNFEJLMFSJO�
J¦JO�LFOEJOJ�TV¦MBNB�%»NFO��(»MF�H»MF��
Ţ�AKP Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu “Fransa’da 150 
euro’ya yapılan alışveriş %7’lere varan enflasyon sebebiyle şimdi 
750 euro. Yani 7 kat” dedi. Kendisi sıradan biri değil, kariyerinde 
yükselmiş bir partili. İşyerinde böyle biri olsa işyeri ne zaman ba-
tar? Unutmayın, kalite tesadüf değil. 
Ţ� ïMFUJĝJN� #BĝLBOMðÞð� ��� LBUMð� CJOBZB� TðÞNBEð�� ���� QFSTPOFMMF� ŝIJ[-
NFUŞ�WFSFO�CBĝLBOMðL������ZðMð�ZBUðSðN�QSPHSBNðOEB�ŝ)J[NFU�CJOBTð-
OðO�Ż[JLJ�LBQBTJUFTJOJ�BSUðSNBLŞ�J¦JO����NJMZPO�5-�BZðSEð��
Ţ� İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden promosyon. Memur-Sen’le 

yaptıkları protokolle üniver-
sitede doktora yapacak sen-
dika üyelerine %30 indirim 
yapılacak. Lisansüstü prog-
ramlarında ise indirim %40. 
Üniversitede 65 öğrenciye 1 
akademisyen düşerken, öğ-
renci başına kütüphanedeki 
kitap sayısı ise sadece 4. Var-
lığı AKP’ye bağlı plastik sen-
dika ile promosyoncu, tence-
re-kapak olmuş. Profesörlük 
programındaki indirim ise 
merakla bekleniyor.

Ţ�#BLBO�/FCBUJ�ZBTUðL�BMUðOEBLJ���CJO�BMUðOð�TJTUFNF�TPLNBL�BNBDðZMB�
���JMEF�BMUðO�UFTMJN�OPLUBTð�CFMJSMFOFDFÞJOJ�B¦ðLMBEð��
Ţ�İller Bankası’nın hibe desteğimin %99’u Cumhur İttifakına ait be-
lediyelere yapılmış. AKP’Lİ İLLER BANKASI.
Ţ� ïĝ¦J� FZMFNMFSJ� WF� EJSFOJĝ-
MFSJ� ZBZHðOMBĝðZPS�� .JHSPT�
'BSQMBT�5FL[FO�#.4�1BT�
4PVUI�:VSUJ¦J�,BSHP�"MQJO�
�PSBQ� -JMB� ,BÞðU� :FNFL�
4FQFUJ� WF� 5SFEZPMśEB� ¦BMð-
ĝBOMBSðO� N»DBEFMFMFSJ� C»-
Z»ZPS��,JNJ�LB[BOðNMB�CJUJZPS�LJNJ�EBZBOðĝNBZMB�T»S»ZPS��
Ţ� AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir elektriğe yapılan 
zamlardan muhalefeti sorumlu tuttu. Vatandaşın tepkisine karşı 
geliştirdiği mantık ise süper, diyor ki kendisi “Tepki gösterilmesinin 
sebebi çözümü bizde görmesi. (sorunu değil) 79 yıl başkaları hükü-
met etmiş, şimdi 19 yıldır hükümet ediyorsunuz, bütün sorunları 
sizin çözmenizi bekliyorlar”.
Ţ�3VTZB�6LSBZOBśEB��&NQFSZBMJTU� TJTUFNJO�ZðMMBSEðS� T»SE»SE»Þ»�LV-
ĝBUNBOðO� TPO� CMµG»� TBWBĝMB� � OPLUBMBOEð�� 7BSĝPWB� 1BLUð� ZðLðMNBTð-
OB� SBÞNFO� ��� ZFOJ� »ZFZMF� HFOJĝMFZFO� /"50� "#%�"#� JUUJGBLð� #PT-
OB� -JCZB� 4VSJZF� *SBL� "GHBOJTUBOśEB� ZBĝBUUðÞð� BDðMBSB� ZFOJMFSJ� J¦JO�
6LSBZOBśZB�ŝTJMBIŞ�3VTZBśZBŞ�ZBQUðSðNŞ�EJZPS��4PWZFUMFSJO�EBÞðMNB-
Tð� TPOSBTð� LVSVMBO� PMJHBSL�JTUJICBSBU�C»SPLSBU� PSUBLMðÞðOEBLJ� ZFOJ�
E»[FOEF�1VUJO� JTF�#»Z»L�3VTZBśOðO�QFĝJOEF��/F�ZBQUðSðNMBS�OF�EF�
HFOJĝMFZFO�JNQBSBUPSMVL�TBWBĝðO�BDðMBSðOð�B[BMUNBZBDBL��)BMLMBS�LBS-
EFĝUJS��/F�FNQFSZBMJ[N�OF�PUPLSB[JN��
Ţ�Tarkan’ın “Geççek” şarkısı Türkiye’yi sarstı. Bir umut olarak de-
ğerlendirilmesi gereken şarkı farklı düzlemlerin argümanı oldu. Sa-
natı ve sanatçıyı kontrolü iş edinen görevli “hükümet” trol ve med-
yası hemen “iç düşman” boyutuna sıçradı, Tarkan ise gönüllere.
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